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لقاء عبقريتني

�سليمان فيا�س

خالل �سنوات العقدين الرابع واخلام�س من القرن الع�رشين، بداأ املفكرون 

على  رّداً  م�ستنرية،  فكرية  هوية  عن  البحث  يف  الع�رشين  القرن  يف  اد 
ّ
الرو

تاأويل  يف  يبالغ  اأو  باخلرافات،  الدين  يربط  الذي  ال�سائد  التقليدي  الجتاه 

الن�سو�س فيجعلها ت�سيطر على كل مناحي احلياة حتى الكت�سافات العلمية، 

الجتهاد،  باب  ويغلق  الن�س،  بحرفية  يتم�سك  الذي  التقليدي  الجتاه  ذلك 

ويجعل ال�سلطة املطلقة يف يد رجل الدين، ومن جانب اآخر كان ذلك البحث رّداً 

على الجتاه املقابل الذي يتم�سك بالتغريب، ويرى اأن النماذج الأوروبية فقط 

تَذى، وكذلك كان رد فعل للظروف ال�سيا�سية يف  هي النماذج التي يجب اأن تجُ

تلك الفرتة املرتبطة مبواجهة ال�ستعمار.

كل  يف  متثلت  التي  الكربى،  الفكرية  امل�ساريع  من  جمموعة  وظهرت 

اأنواع الكتابات الأدبية اأو الفكرية، ومن بينها م�رشوع طه ح�سني وكتاباته 

 ،1933 عام  ال�سرية«  هام�س  »على  بكتاب:  بداأها  التي  املتعددة  الإ�سالمية 

وغريها من الكتب ككتابه اخلالد »الفتنة الكربى«، وكذلك كتاب »ال�سيخان«، 

وق�س�سه الإ�سالمية الأخرى، مثل: »الوعد احلق«... اإلخ.

ومع �سدور كتاب »على هام�س ال�سرية« بداأ حممد ح�سني هيكل م�رشوعه 

الفكري بكتابه »حياة حممد«، واأبرز هذه امل�رشوعات الفكرية كان م�رشوع 

بداأ  التي  اأجزاء،  ت�سعة  يف  ال�سهرية  بثالثيته  ال�سخم  التاأريخي  اأمني  اأحمد 
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الكتابة فيها عام 1929، وهي »فجر الإ�سالم«، و»�سحى الإ�سالم«، و»ظهر 

الإ�سالم«.

وكذلك بداأ م�رشوع العقاد ال�سخم بكتابة عدد من املقالت والكتب، بداأها 

عام 1941، بكتابيه »عبقرية حممد« و»عبقرية عمر«، ويف ال�سنوات التالية 

وما تالها اإىل عام 1961، توالت كتبه الإ�سالمية الأخرى، منها: »ال�سدِّيقة 

بنت ال�سديق« »احل�سني �سيد ال�سهداء«، »عبقرية خالد«، »داعي ال�سماء بالل«، 

»الفل�سفة   ،« اللـه   « �سينا«،  ابن  »ال�سيخ  الأوروبية«،  احل�سارة  يف  »العربية 

القراآنية«، »عبقرية الإمام«، »عبقرية ال�سدِّيق«، »الدميوقراطية يف الإ�سالم« 

ذو  »عثمان  الأنبياء«،  اأبو  »اإبراهيم  الزهراء«،  »فاطمة  امل�سيح«،  »عبقرية 

ن«، و»الإ�سالم يف القرن الع�رشين«، »مطلع النور«، »اإبلي�س«، »معاوية 
ْ
النوري

وال�ستعمار«،  »الإ�سالم  خ�سومه«،  واأباطيل  الإ�سالم  »حقائق  امليزان«،  يف 

»املراأة يف القراآن الكرمي«، »حممد عبده«، »التفكري فري�سة اإ�سالمية«. 

اإىل ع�رشنا  وكان كثري منها يرتبط بق�سايا ما زال اجلدل يدور حولها 

هذا من بينها: الدميوقراطية يف الإ�سالم، ومكانة املراأة ودورها يف املجتمع، 

وكانت من اأ�سهر كتبه الإ�سالمية تلك الكتب التي ذاعت بني طالب املدار�س 

يف  كلها  عا�ست  �سخ�سيات  عن  الإ�سالمية،  العبقريات  كتب  اإنها  وال�سباب، 

�سدر الإ�سالم.

العبقري

ثم  بالزقازيق،  ثم  اأ�سوان،  مبدينة   )1964  -  1889( العقاد  عا�س 

بالقاهرة. وح�سل على ال�سهادة البتدائية عام )1903( وعمره اأربع ع�رشة 

�سنة. واأغراه �سديقه الفقيه اأحمد اجلداوي بالقراءة احلرة فلم يفارقها اإىل اآخر 

عمره، وعمل العقاد موظفًا مبدينة قنا، ثم الزقازيق، ثم ا�ستقر بالقاهرة بعد 

وفاة اأبيه. 

بجريدة  حمرراً  ليعمل  وجدي،  فريد  حممد  اختاره   1907 عام  ويف 

لل�سحيفة مع  اأجراه  التايل بحديث  العام  فاأحرز جناحًا باهراً يف  الد�ستور، 

وزير املعارف �سعد زغلول، الذي توىل احلركة الوطنية بعد ذلك، وبعد توقف 

اإ�سدار اجلريدة عاد العقاد اإىل العمل الوظيفي بوزارة الأوقاف عام 1919، 
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بت�سجيع من املويلحي، �ساحب مقامات عي�سى بن ه�سام. وا�سرتك العقاد يف 

�سيا�سة  بها  موؤيداً  يو�سف  ال�سيخ علي  اأ�سدرها  التي  »املوؤيد«  ترير جريدة 

وا�ستغل  ال�سحافة،  ميدان  فرتك  به  ا�سطدم  اأن  لبث  وما  عبا�س،  اخلديوي 

الإعدادية  معلمًا مبدر�سة  املازين،  القادر  عبد  الأديب حممد  رفيق عمره  مع 

الثانوية مبدينة القاهرة، ثم مبدر�سة وادي النيل اخلا�سة.

حمزة،  القادر  عبد  حممد  مع  بال�سحافة  احلقيقية  العقاد  �سلة  بداأت 

لبثت  وما   ،1917 عام  بالإ�سكندرية  ي�سدرها  كان  التي  الأهايل  بجريدة 

ال�سحافة اأن اأ�سبحت مهنة العقاد وميدان عمله املتوا�سل، و�ساعده على ذلك 

قيام الثورة الوطنية عام 1919 وظهور الأحزاب ال�سيا�سية. وكان لديه ميل 

 للتحدي والنقد الالذع.
ّ

اإىل خو�س املعارك الفكرية والأدبية، وميل غريزي

ويف عام 1919، بداأ العقاد عمله بجريدة الأهرام امل�ستقلة، وانتقل بعدها 

اإىل العمل بجريدة الأفكار ثم بجريدة البالغ عام 1922 مع عبد القادر حمزة، 

طويلة،  ل�سنوات  الأ�سبوعي  الأدبي  وملحقها  البالغ  بجريدة  العقاد  وارتبط 

العام  هذا  وبعد   ،1935 عام  النحا�س  برئا�سة  الوفد  ب�سيا�سة  ا�سطدم  حتى 

ًا ن�ساطه اإىل التاأليف الأدبي والفكري. 
ّ
ه العقاد تدريجي

ّ
وج

اليو�سف  روز  الفرتة،  هذه  يف  تريرها  يف  �سارك  التي  ال�سحف  ومن 

جملة  ترير  يف  واأ�سهم  اليوم،  واأخبار  وم�رش،  اجلديد،  والد�ستور  اليومية، 

ومعار�سته  ال�سيا�سي،  بالعمل  ل�ستغاله  ونتيجة  الأزهر.  وجملة  الهالل، 

ِكم عليه بال�سجن ملدة ت�سعة اأ�سهر. وكان قد انتخب ع�سواً 
جُ

ل�سيا�سة ال�رشاي، ح

ِنح 
جُ
مبجل�س النواب، ثم ع�سواً مبجل�س ال�سيوخ عام 1934 وعام 1940. وقد م

جائزة الدولة التقديرية عام 1960.

•••
الذاتي.  والتح�سيل  احلرة  القراءة  على  الفكري  تكوينه  يف  العقاد  اعتمد 

كما  اأحبها،  التي  العربية،  اللغة  على  البتدائية  املرحلة  منذ  منكبًا  وكان 

اأ�سوان  بيئة  تعلمها  على  و�ساعدته  الإجنليزية،  اللغة  بتعلم  �سباه  منذ  عني 

وف، �ساحب املقتطف، وال�سيخ ر�سيد 
ّ
ات�سل بيعقوب �رش اأن  اإىل  ال�سياحية، 

ن العقاد موؤلفاته، ذكرياته عن الأدباء الذين 
ّ
ر�سا �ساحب املنار، وقد �سم

التقى بهم يف كتابه: »�سعراء م�رش وبيئاتهم يف اجليل املا�سي«.
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الغربي،  الفكر  منابع  من  لال�ستقاء  القاهرة  مكتبات  للعقاد  فتحت  وقد 

الإ�سالمية  درا�ساته  ذلك  بعد  يفارق  ومل  ًا. 
ّ
مو�سوعي نحواً  قراءاته  يف  ونحا 

فكراً وتاريخًا، فاأ�سبح ذا ثقافتني، وجدناهما معًا يف موؤلفاته يف املرحلة 

الأخرية من حياته.

وللعقاد ما يزيد على مائة كتاب، ومئات املقالت تنوعت ما بني الفكر 

.
َ

ري
ِّ
والأدب وال�سعر وال�سيا�سة والكتابات الإ�سالمية والرتاجم وال�س

بعنوان   ،1912 عام  الهالل  دار  اأ�سدرته  املن�سورة  العقاد  اأعمال  واأول 

»ال�سذور« و»الإن�سان  التايل �سدر كتاباه  العام  اليومية«، ثم يف  »اخلال�سة 

ذ يف الأدب والجتماعيات. اأما اأول ديوان 
َ
ب الثاين« وي�سمان جمموعات من النُّ

�سعري له فقد �سدر عام 1916، ثم اأتبعه باأجزاء ثالثة اأخرى عام 1932، ثم 

توالت �سائر موؤلفات العقاد الأدبية والفكرية من نرثية و�سعرية حتى زادت 

اأهم كتبه: »�ساعات بني  على مائة كتاب بينها ت�سعة دواوين �سعرية. ومن 

الكتب«، و»الديوان«، و»�سارة«، ومن بني كتبه الأدبية ينفرد كتابه عن »ابن 

الرومي« مبنزلة �ساحقة يف ترجمة ونقد ال�سعر وال�ساعر. وبالطبع ل يجب اأن 

نن�سى الكتب الإ�سالمية التي اأ�رشنا اإليها من قبل.

عبقرية عمر

م بهما �سخ�سياته 
ِّ
كتب العقاد عبقرياته، يف �سوء روؤية ومنهج نقديني يقي

»عبقرية  لكتابه:  مقدمته  يف  يقول  العقادية،  العبقريات  كتب  يف  العبقرية 

عمـر«:

»وكتابي هذا لي�س ب�سرية لعمر، ول بتاريخ لع�رشه على منط التواريخ التي 

تق�سد بها احلوادث والأنباء، ولكنه و�سف له. ودرا�سة لالأطوار، ودللة على 

خ�سائ�س عظمته، وا�ستفادة من هذه اخل�سائ�س بعلم النف�س وعلم الأخالق 

لَّ اأو َدّق اإل من حيث اأفاد يف  َ
وحقائق احلياة. فال قيمة للحدث التاريخي ج

هذه الدرا�سة. ول مينعني �سغر احلدث اأن اأقدمه بنف�س الهتمام والتنويه على 

فى تعريفًا بعمر، واأ�سدق دللة عليه«.
ْ
اأ�سخم احلوادث اإن كان اأو

ويف راأي العقاد، اأن عمر رجل املنا�سبة احلا�رشة يف الع�رش الذي نحن 

فيه، لأنه الع�رش الذي �ساعت فيه عبادة القوة الطاغية، وزعم الهاتفون بدين 
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هذه القوة، اأن الباأ�س واحلق نقي�سان. فاإذا فهمنا واحداً كعمر بن اخلطاب. فقد 

هدمنا دين القوة الطاغية من اأ�سا�سه، لأننا �سنفهم رجاًل كان غاية يف الباأ�س، 

الع�رش،  داء  الفهم ترياق من  الرحمة. ويف هذا  العدل، وغاية يف  وغاية يف 

واإنه جلهاد جديد لعمر بن اخلطاب  ال�سفاء.  اإىل  لي�سوا مييلون  ي�سفى به من 

طاب للعقاد اأن يوجزه لنا يف كتاب: »عبقرية عمر«.

مفتاح  �سفاته.  ممتاز.  رجل  عبقري.  حرة:  ف�سول  هناك  املقدمة  بعد 

عمر  الع�رشية.  واحلكومة  عمر  الإ�سالمية.  والدولة  عمر  اإ�سالمه.  �سخ�سيته. 

لة.
َ
م

ْ جُ
والنبي. عمر وال�سحابة. ثقافة عمر. عمر يف بيته. ثم �سورة جم

ويرى العقاد اأن مفتاح �سخ�سية عمر هو، يف هذا الإميان ال�سابط الذي 

وذلك  )غ�سباته(،  راته 
ْ
و

َ
و�س دوافعه  على  ي�سيطر  كما  اأخالقه.  على  ي�سيطر 

ال�سابط هو اإميانه بالعدل وامل�ساواة وال�سعور بامل�سوؤولية.

عمر واحلكومة الع�رصية 

الذي يعك�س ب�سورة  الف�سل  الع�رشية« وهو  ويف ف�سل »عمر واحلكومة 

من  تقرتب  دولة،  رجل  باعتباره  اخلطاب،  بن  لعمر  العقاد  روؤية  وا�سحة 

مفهومنا للدولة يف الع�رش احلديث، وكذلك هو الف�سل الذي يت�سح فيه ال�سبب 

�سخ�سيته يف  وفهم  عنده،  الوقوف  يجب  ًا 
ّ
عبقري العقاد  اعتبار  املبا�رش يف 

�سوء الع�رش الذي يعي�س فيه.

اأي ع�رش �سابق يقا�سون مبقيا�س ع�رشهم،  اأن الأبطال يف   يرى العقاد 

ولي�س مبقيا�س ع�رشنا، واأن الرجل الذي ي�سنع يف ع�رشه خري ما ي�سطنع 

فيه هو، القدوة التي يقتدي بها اأبناء جيله، ول حاجة له اإىل اأن يقتدي بنا. ول 

اأن ي�سق حجاب الغيب لينظر اإلينا، ويعمل بعملنا ومبوافقتنا، ومبا ير�سينا.

مثل  معي�سته  يف  متعففًا  كان  اأنه  العقاد  يذكر  عمر،  �سخ�سية  وعن 

اله 
ّ
�ساحبيه ر�سول اللـه واأبي بكر. على حني اأنه كان يغدق العطاء على عم

على الأقاليم وامل�سوؤولني عن اخلراج ليجنبهم الغ�س يف مال الأمة، وي�سبعهم 

الظاهرة  املروءة  وباطنة،  ظاهرة  مروءتان:  »املروءة  يقول:  وكان  ليعّفوا. 

هي: الغنى، واملروءة الباطنة هي: العفاف«.

 كان يعاقب على خمالفة العرف، لأنه مل تكن قد 
َ
اأن عمر العقاد،  ويذكر 
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تكونت بعد يف املجتمع معاقبة الأمة ملخالفي العرف، بالعرف. ويف ع�رشنا: 

بالقانون،  الق�ساء  عليه  يحا�سب  ق�سم  ق�سمني:  اإىل  والأوامر  النواهي  نق�سم 

بحق  ولي�س  الأمة  حق  العرف  وعقاب  املاأثور،  العرف  عليه  يحا�سب  وق�سم 

احلكومة والق�ساء.

يهجو  اأن  ومنعه  النا�س،  لهجائه  ال�ساعر  احلطيئة  على  عمر  ولقد غ�سب 

اأحداً، فت�رشع اإليه الرجل وقال: اإذن اأموت اأنا وعيايل من اجلوع، فاأنذره عمر 

ليقطعن ل�سانه، ثم عطف عليه و�ساومه على ترك الهجاء بثالثة اآلف درهم. 

ف�سلم النا�س من ل�سان احلطيئة. 

ومل يعتمد قيام الدولة الإ�سالمية يف عهد عمر على ات�ساع رقعة ممتلكاتها، 

بل اعتمد على �سيا�سة اإدارية حازمة كانت عن�رشاً جديداً بالن�سبة للمجتمع 

العربي يف ع�رش عمر. وهو انقالب يف �سيا�سة احلكم يعد من املنجزات العامة 

حكم  يف  ال�سلطات  تق�سيم  يف  ال�سيا�سة  هذه  متثلت  وقد  لعمر.  ن�سبت  التي 

الأقاليم املفتوحة، وقد كان الو�سع يف عهد الر�سول واأبي بكر اإ�سناد كل هذه 

ال�سلطات اإىل واٍل واحد، يف الإقليم الواحد كله، وله بالطبع خ�سوم واأقارب. 

للق�ساة،  وقا�ٍس  للخراج  وواٍل  واٍل،  لالإقليم  �سار  فقد  عمر  عهد  يف  اأما 

من  يحدث  مل  ما  وهو  عهده،  يف  الإدارة  هرم  فت�سل�سل  وهكذا  للجند،  وواٍل 

قبل، وقد ق�سم كل اإقليم من الأقاليم املفتوحة اإىل اإقليمني يف ال�سام والعراق 

وم�رش، ففي العراق مثاًل �سار هناك واٍل لإقليم الب�رشة، وواٍل لإقليم الكوفة، 

وقائد يف كل منهما للجند.

وكان عمر اإذا ا�ستعمل عاماًل على اإقليم، كتب له عهداً وا�سرتط عليه العدل 

من  الثقات  يبعث  وكان  الرعية.  على  التعايل  وعدم  النا�س،  بني  وامل�ساواة 

الها فيها. وهو 
ّ
ال�سحابة ل�ستطالع اأحوال الولة يف معاملة الرعية و�سري عم

ما يقابل يف زماننا جلان تق�سي احلقائق. وكان ينتهز موا�سم احلج حتى 

اله وال�ساكني منهم من اأهل الأم�سار، وكان بطبيعته يعطي لكل 
ّ
يجمع بني عم

ذي حق حقه، دون اعتبار ملنزلته الجتماعية، حتى اإنه �رشب اأحد ال�سحابة 

طه، لأنه تعدى حدود امل�ساواة بني النا�س واأراد اأن يقدم نف�سه على غريه. 
ْ
ب�سو

والإ�رشاف  ليتي�رش حكمها  اإىل وليات  الأقاليم  تق�سيم  ويف عهد عمر مت 

ات�ساعها  ومع  للجند.  قاعدة  لتكون  جديدة  مدن  تاأ�س�ست  عهده  ويف  عليها. 



13

�سارت قاعدة للولية واحلياة العامة. وجرى تخطيط هذه املدن بحيث يكون 

امل�سجد مركزها، ومعه دار الولية، ودار الق�ساء والفتوى و�سواها من الدور 

العامة يف الولية.

اإح�ساء  اأول  بعمل  وقيامه  للدواوين،  تدوينه  اجلليلة،  عمر  اأعمال  ومن 

لرعايا الوليات الإ�سالمية، واأول تدوين لأموال بيت املال ومواردها وجهات 

اإنفاقها، واأول ديوان للجند بكل ما فيه من ب�رش واأموال وغنائم.

ومن اأعمال عمر، حر�سه على مراقبة الولة بعيون عليهم ير�سلهم اإليهم، 

كما فعل بعمرو بن العا�س، حني اأر�سل الزبري اإليه ليكتب تقارير عنه لعمر، 

وذلك خوفًا من ا�ستقالل الولة مبا تت اأيديهم. وهو الأمر الذي حدث لالأمة 

الإ�سالمية بعد عديد من ال�سنني.

ته امل�ساواة يف العدل حتى 
ّ
 قد ر�سخت يف طوي

َ
اأن عمر ويف راأي العقاد، 

ال�رشحاء،  الأقوياء  خ�سونة  فيه  فكانت  فيه.  الع�سوية  كالوظيفة  اأ�سبحت 

ولكنها قوة ظاهرية يف باطنها الرحمة بالنا�س والأفراد، ولذلك اأحبه النا�س، 

كلبًا  يحب  كان   
َ
عمر اأن  لو  يقول:  كان  م�سعود  بن  اللـه  عبد  اأن  درجة  اإىل 

لأحببته. ولقد كان معاوية وعمرو بن العا�س يثنيان عليه، ويحرتمانه.

ومن اأهم ال�سفات التي اأ�ساد بها العقاد، ك�سفة متمة ل�سخ�سية عمر بن 

اخلطاب، التوا�سع، فقد كان ينام حيث يدانيه النوم ولو على جانب طريق. 

ولقد راآه الهرمزان وهو يف هذه احلالة، فقال قولته ال�سهرية: »حكمت فعدلت 

فاأمنت فنمت يا عمر«.

من حوليات عمر: 

دَّ يده ملبايعة اأبي بكر، خليفة لر�سول اللـه- �سلى اللـه عليه  َ
كان اأول من م

و�سلم- على امل�سلمني.

توىل اخلالفة بو�سية من اأبي بكر، يف الأول من املحرم �سنة 13 هجرية. 

يوم الإثنني 7 مار�س �سنة 634 ميالدية.

و�سع قواعد النظام الإداري للدولة الإ�سالمية �سنة 15 هجرية، يف اليوم 

الأول من املحرم املوافق يوم الأربعاء 14 فرباير �سنة 636 ميالدية.

الإ�سالمي،  للتاريخ  بداية  الهجرة  �سنة  ال�سحابة  ا�ست�سارة  بعد  عمر  اأقر 
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على اأ�سا�س ال�سهور العربية القمرية يف اليوم الأول من املحرم يوم اجلمعة 

املوافق 23 يناير �سنة 638 ميالدية.

ميالدية،   643 نوفمرب   19 الأربعاء  يوم  هجرية،   23 عام  نهاية  ويف 

انتهت خالفة عمر.

ة العقاد
ّ
العبقريات ُدر

عن  كتب  العبقريات  هذه  ففي  العقاد،  كتبه  ما  اأ�سهر  العبقريات  ّد 
َ
ع وتجُ

عبقريات حمددة: اأبي بكر ال�سديق، وعمر بن اخلطاب. وخالد بن الوليد، وعلي 

بن اأبي طالب، وهي يف جمملها عن احلكم، والإدارة ال�سيا�سية واملدنية ل�سوؤون 

املجتمع العربي الإ�سالمي، وعالقات هذا املجتمع باملجتمعات املحيطة به 

يف ال�سام وم�رش ودول ال�سمال الإفريقي، والعراق العربي كما كان ي�سمى، اأو 

»العراق الفار�سي« كما كان ي�سمى عند امل�سلمني يف ديار فار�س وخرا�سان.

متالألئة  كجوهرة  والأدبية  الفكرية  العقاد  اأعمال  بني  العبقريات  تتاألق 

متاألقة. ونعتقد اأنه قد كتب هذه العبقريات كجزء من م�رشوع فكري اإ�سالمي، 

ببناء  ارتبطت  بعينها  �سخ�سيات  اختيار  ما بني  وق�ساياه  تعددت حماوره 

الدولة، فمفهوم الدولة هنا يقرتب من مفهوم الدولة الع�رشية، وارتبطت كذلك 

مبفاهيم اجتماعية حديثة، مثل: حما�سبة احلاكم والدميوقراطية وغريها من 

املفاهيم التي ما زال اجلدال يدور حولها.

ًا 
ّ
وال�سبب الآخر لكتابته هذه العبقريات، اأنها اختيارات ترتبط به �سخ�سي

ويف روؤيته لدور املثقف الذي يجب اأن يحارب الت�سليل الفكري، ويخرج على 

كل ما هو تقليدي وثابت، ويطرح الأ�سئلة املختلفة لبناء العقل احلديث، وهو 

ما جنده لدى العقاد يف ال�سعر ويف كل معاركه الأدبية والفكرية.

اإليها يف  واأ�ساف  اخلم�س،  عبقرياته  اأواخر حياته  العقاد يف  وقد جمع 

البداية مقالت متهيداً لها، واأ�ساف يف نهايتها مقالت تنتهي بها، يف جملد 

�سخم.

العقاد  اأ�ساف  الوليد،  بن  خالد  واآخرها  اخلم�س  العبقريات  توايل  وبعد 

لتكتمل  الزهراء،  فاطمة  عن  ودرا�سة  �سهيداً،  احل�سني  عن  درا�سة  درا�ستني: 

ال�سورة وامل�سرية املق�سودة من العبقريات.
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ُة ُعَمر َعْبَقِريَّ

مقدمة

مت تاأليــف هذ الكتاب يف اأحوال عجيبة هي اأحوال باأ�س وخطر. فال غرابة 

بينهمــا وبــني مو�سوع الكتاب الــذي اأدرته عليه؛ لأننــا ل نتكلم عن عمر بن 

اخلطاب اإل وجدنا اأننا على مقربة من الباأ�س ومن اخلطر يف اآن. 

فمــا �رشعت يف ت�ســريه، وبداأت يف ال�سفحــات الأوىل منه حتى راأيتني 

علــى �سفــر بغري اأجُهبــة اإىل ال�ســودان. فو�سلت اإليــه ولي�س من مراجــع الكتاب 

اإل قليــل، وكانــت ال�سفحــات الأوىل التي كتبتها يف القاهــرة، مما تركته مع 

املراجــع الكثــرية فيهــا، فاأعدت كتابتهــا يف اخلرطوم، وم�سيــت فيه هنالك 

حتــى انتهيت من اأكرب �سطريه. وا�ستغنيت مبراجع اخلرطوم عن املراجع التي 

�سالءه يدخرون جملة �ساحلة  اأعجلني ال�سفر عن نقلها، لأن اأدباء ال�سودان وفجُ

من هــذه املراجع، ويجودون بها اأ�سخياء مبادريــن اإىل اجلود، فال اأذكر اأنني 

طلبت كتابًا يف امل�ساء اإل كان عندي يف بكرة ال�سباح. 

واإين لأتوفر على كتابته واأح�سبني منتهيًا منه يف ال�سودان، اإذ راأيتني مرة 

ــدت اإليها بالطائرة األتم�س العالج 
جُ
اأخــرى على �سفر بغري اأهبة اإىل القاهرة، فع

ال�رشيــع، لأن يــدي اأو�سكتــا اأن تعجزا عــن تناول القلم مبا عراهمــا من ثاآليل 

»اخلريف«. 
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فعــدت وما ي�سغلني عــن اإمتامه �ساغل يف ال�سفر واملقام، ومل اأح�سب هذا 

الباأ�ــس يف احلالتني من موانعــه وعراقيله، لأنني األفــت بع�س كتبي الكبار 

يف اأحــوال ت�سبه هذه الأحوال. فاألفت كتابــي عن »ابن الرومي« بني ال�سجن 

ونــذره ومقدماتــه، واألفت كتابي عــن »�سعد زغلول« واأنا غــري م�سرتيح من 

كفاحــه، وكالهمــا من اآثــر الكتب عنــدي، واأكربها يف املو�ســوع ويف عدد 

ال�سفحات. 

اإمنــا ح�سبت هذا الباأ�س مــن مطابقاته وموافقاته، ومن و�سع ال�سيء يف 

مو�سعــه على نحو من الأنحاء، ومل اأعدده من حرج التاأليف، كما عددته من 

ه، ول �سيما حــني األفيتني اأدر�س اآثار احلركــة املهدية، واأتقلب 
ّ
مهيئــات جو

لة 
َ
بني م�ساهدها وميادينها، واأ�ستخرج العربة من القتال بني الراجلني والفي

يف مواقــع فار�ــس، ومــن القتال بني الراجلــني وال�سفن امل�سلحــة يف مواقع 

اخلرطــوم واأم درمان. فهــذه عقيدة وتلك عقيدة، ولكــن العقيدة التي ظفرت 

كان معهــا حليف من الغد املاأمــول، ومل تكن العقيدة التي ف�سلت على وفاق 

مع الغد ول مع الأمل.

ولكــن احلــرج كل احلــرج يف التاأليــف اإمنــا كان يف حما�سبــة عمــر بن 

اخلطاب، اأو لي�س احلرج يف احل�ساب من العمريات املاأثورات!

ّتاب املن�سفني اأن يحبذوا وينقدوا،  فالنا�س قد تعودوا ممن ي�سمونهم بالكجُ

اأن يقرنــوا بني الثناء واملالم، واأن ي�سرت�سلوا يف احل�سنات بقدر ليتقلبوا من 

كل ح�سنــة اإىل عيب يكافئها، وي�سفعــوا كل ف�سيلة بنقي�سة تعادلها، فاإن مل 

يفعلــوا ذلــك فهم اإذن مظنة املغــالة والإعجاب املتحيز، وهــم اأقل اإذن من 

الكّتاب املن�سفني الذين ميدحون ويقدحون، ول يعجبون اإل وهم متحفزون 

للمالم.

عر�س يل هذا اخلاطر، فذكرت ق�سة العاهل الذي تاكم اإىل قا�سيه مع 

بع�ــس ال�سوقــة يف عقار يختلفان علــى ملكه، فحكم القا�ســي لل�سوقة بغري 

العــدل ليغنم �سمعة العــدل يف حما�سبة امللوك، وعزله العاهل لأنه ظلم وهو 

يبتغــي الريــاء بظلمه. فــكان اأعدل عادل حني بــدا كاأنه يحر�ــس على مال 

مغ�سوب ويجور علــى تابع ج�سور، لأنه اأن�سف وهو م�ستهدف لتهمة الظلم، 

وقا�سيه قد ظلم وهو يرتاءى بالإن�ساف.
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قلــت لنف�سي: اإن كنت قــد اأفدت �سيئًا من م�ساحبــة عمر بن اخلطاب يف 

�سريته واأخباره فال يحرجنك اأن تزكي عماًل له كلما راأيته اأهاًل للتزكية، واإن 

زعم زاعم اأنها املغالة، واأنه فرط الإعجاب.

وهذه هي الأ�سوة العمرية يف احل�ساب.

فاحلــق؛ اأنني ما عر�ست مل�ساألة من م�سائله التــي لغط بها الناقدون اإل 

وجدته على حجة ناه�سة فيها، ولو اأخطاأه ال�سواب.

واإن اأع�ــرش �ســيء اأن تا�سب رجــاًل كان اأ�سد اأعدائــه ل يبلغون من ع�رش 

حما�سبته بع�س ما كان يبلغه هو يف حما�سبة نف�سه، واأحب النا�س اإليه.

ذلــك رجل قــّل اأن يجور عن الق�سد، وهو عامل بجوره، وقّل اأن يتيح لأحد 

اأن يك�ســب دعــوى الإن�ساف علــى ح�سابه، اإل اأن يك�سبهــا اأي�سًا على ح�ساب 

احلق والنقد الأمني.

فاإذا عرفت منحــاه من اخللق والراأي، و�سلمت له مزاجه ووجهة تفكريه، 

فكــن على يقــني اأنه لن يتجافى عــن النهج ال�سوي، ولن يتعلــق باأمر يعدوه 

ال�سالح وي�سوبه ال�سوء.

وذلــك اأحرج احلرج الذي عانيتــه يف نقد هذا الرجل العظيم، وتلك حيطة 

معه اإن مل ي�ستفدها الكاتب، وهو م�سغول بعمر ونهج عمر، ف�سغله عبث ذاهب 

يف الهواء. 

وعلــم اللـه لو وجــدت �سططًا يف اأعماله الكبار، لــكان اأحب �سيء اإيّل، اأن 

اأح�سيــه واأطنــب فيــه واأنا �سامــن بذلك اأن اأر�ســي الأثر واأر�ســي احلقيقة، 

ولكنــي اأقولها بعد متحي�س ل مزيد عليه يف مقدوري: اإن هذا الرجل العظيم 

اأ�سعــب من عرفت مــن عظماء الرجال نقداً وموؤاخذة، ومــن فريد مزاياه؛ اأن 

فرط التمحي�س وفرط الإعجاب يف احلكم له اأو عليه يلتقيان. 

وكتابي هذا لي�س ب�سرية لعمر ول بتاريخ لع�رشه على منط التواريخ التي 

تق�ســد بها احلوادث والأنباء، ولكنــه و�سف له ودرا�سة لأطواره ودللة على 

خ�سائ�س عظمته، وا�ستفادة من هذه اخل�سائ�س لعلم النف�س وعلم الأخالق 

ّل اأو َدّق اإل من حيث اأفاد يف 
َ

وحقائق احلياة، فال قيمة للحادث التاريخي؛ ج

هــذه الدرا�سة، ول مينعني �سغر احلــادث اأن اأقدمه بالهتمام والتنويه على 

فى تعريفًا بعمر واأ�سدق دللة عليه. 
ْ
اأ�سخم احلوادث، اإن كان اأو
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،لأنه 
)1(

 رجل املنا�سبــة احلا�رشة يف الع�ــرش الذي نحــن فيه
ّ
ــد

َ
ع

جُ
وعمــر ي

الع�ــرش الــذي �ساعت فيــه عبادة القوة الطاغيــة، وزعم الهاتفــون بدينها اأن 

الباأ�ــس واحلــق نقي�سان. فــاإذا فهمنا عظيمــًا واحداً كعمر بــن اخلطاب، فقد 

هدمنا دينًا لقوة الطاغية من اأ�سا�سه، لأننا �سنفهم رجاًل كان غاية يف الباأ�س 

وغايــة يف العــدل وغايــة يف الرحمة. ويف هــذا الفهم ترياق مــن داء الع�رش 

ي�سَفى به من لي�س مبيوؤو�س ال�سفاء. 

واإنه جلهاد جديد لعمر بن اخلطاب، يطيب لنا اأن نوجزه يف كتاب. 

عبا�س حممود العقاد

1942، واحلرب العاملية م�ستعلة بني النازية وال�سيوعية والدميوقراطية. 1- يعني �سنة 
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عبقري

»
)1(

»مل اأر عبقريًا يفري فريه

كلمــة قالهــا النبي عليــه ال�سالم، يف عمــر ر�سي اللـه عنــه، وهي كلمة ل 

يقولها اإل عظيم عظماء، خلق ل�سيا�سة الأمم وقيادة الرجال. 

فمــن عالمــات العظمــة التي تيــي مــوات الأمم؛ اأن تخت�ــس بقدرتني ل 

تعهــدان يف غريها، اأولهما؛ اأن تبتعث كوامن احلياة ودوافع العمل يف الأمة 

باأ�رشها، ويف رجالهــا ال�ساحلني خلدمتها، والأخرى؛ اأن تنفذ بب�سريتها اإىل 

اأعماق النفو�س، فتعرف بالبديهة ال�سائبة والوحي ال�سادق فيم تكون عظمة 

العظيــم، ولأي املواقــف ي�سلــح وبــاأي الأعمــال ي�سطلع، ومتى يحــني اأوانه 

ث يف اأمره اإىل حني. 
ّ
، ومتى ينبغي الرتي

)2(
وجتب ندبته

كلتا القدرتني كان لهما احلظ الوافر يف �سرية عمر بن اخلطاب. 

فاأيــن - لول الدعــوة املحمدية التي بعثت كوامن العظمة يف اأمة العرب- 

اأن عمر عبقري منفرد يف  اأتي بالعجب، واملعنى  1- فري اجللد: قّطعه لي�سلحه، وفري الفري 
عمله، فال يقدر اأحد على اأن ي�سنع مثل �سنيعه.

اأي دعاه. 2- ا�سم من ندبه لالأمر 
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كنا ن�سمع بابن اخلطاب؟ واأي مو�سع له كان من موا�سع هذا التاريخ العاملي 

الذي يزخر بكبار الأ�سماء؟ 

اإنــه الآن ا�سم يقرتن بدولة الإ�سالم ودولــة الفر�س ودولة الروم وكل دولة 

لها ن�سيب يف التاريخ. فاأين كنا ن�سمع با�سم عمر لول البعثة املحمدية؟ 

لقد كان ول ريب خليقًا اأن ي�ستوي على مكان الزعامة بني بني عدي، اآله 

الأقربني اأو بني قري�س قبيلته الكربى، ثم ينتهي �ساأنه هناك كما انتهى �ساأن 

زعمــاء اآخريــن مل ن�سمع لهم بخرب. لأنهم عظمــوا اأو مل يعظموا، يعطون البيئة 

كفــاء ما تطلب من جهد ودراية، وهــي تطلب منهم ما يذكرون به يف بيئتهم، 

ولكنها ل تطلب منهم ما يذكرون به يف اأقطار العامل البعيد. 

وقــد كان عمــر قــوي النف�ــس بالغــًا يف القــوة النف�سية، ولكنــه على قوته 

البالغــة مل يكــن مــن اأ�سحاب الطمــع والقتحام، ومل يكن ممــن يندفعون اإىل 

الغلبــة والتو�ســع يف اجلاه وال�سلطــان بغري دافع يحفزه اإليه وهــو كاره. لأنه 

كان مفطــوراً على العدل واإعطاء احلقــوق والتزام احلرمات ما التزمها النا�س 

جه خطــر علــى قبيلته اأو علــى احلجاز 
ّ
مــن حولــه. وكان مــن اجلائــز اأن يهي

 يت�سامع 
ً
وحمارمــه املقد�سة يف اجلاهلية، فينــربي لدفعه ويبلي يف ذلك بالء

بــه العــرب يف جيله وبعد جيلــه، ولكنه ل يعدو ذلك النطــاق ول هو يبايل اأن 

ميعن يف بالئه حتى يعدوه. 

 بل كان من اجلائز غري هذا وعلى نقي�سه. 

كان من اجلائز اأن تف�سد تلك القوة مبعاقرة اخلمر والن�رشاف اإليها. فاإنه 

 ل 
)1(

كان يف اجلاهلية، كما قال »�ساحب خمر ي�رشبها ويحبها« وهي موبقة

توؤمــن حتى على الأقوياء اإذا اأدمنوها ومل يجدوا من زواجر الدين اأو احلوادث 

ما ي�رشفهم عنها، ويكفهم عن الإفراط يف معاطاتها. 

 فعمــر بن اخلطــاب الذي عرفه تاريــخ العامل وليد الدعــوة املحمدية دون 

رف وبغريها مل يكن ليعرف يف غري احلجاز اأو اجلزيرة العربية. 
جُ
�سواها. بها ع

 اأما القدرة الأخرى التي ميتاز بها العظيم الذي خلق لتوجيه العظماء، فقد 

اأبان عنها النبي عليه ال�سالم يف كل عالقة بينه وبني عمر من اللحظة الأوىل، 

1- موبقة: مهلكة.
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اأي مــن اللحظة التي �ســاأل اللـه فيها اأن يعّز به الإ�سالم، اإىل اللحظة التي ندب 

فيها اأبا بكر لل�سالة بالنا�س، وهو - عليه ال�سالم - يف مر�س الوفاة. 

 �سرب غوره وا�ستكنه عظمته، وعرفه يف اأ�سلح مواقفه، فعرف املوقف الذي 

يتقدم فيه على غريه، واملوقف الذي هو اأوىل بتقدمي غريه عليه. 

 ولي�ســت هي مفا�سلة بني رجلني ول موازنة بــني قدرتني. ولكنها م�ساألة 

التوفيق بني الرجل واملو�سع الذي ينبغي اأن يو�سع فيه، واملهمة التي ينبغي 

اأن يندب لها، والوقت الذي يحني فيه اأوانه. 

ورمبــا راأينــا يف زماننا هذا رئي�ســًا يو�سي لن�سري من اأن�ســاره بالوزارة 

ويو�ســي لغريه   بقيــادة اجلي�س، فال نقول اإنــه يفا�سل بــني الن�سريين اأو اإنه 

يرجح اأحدهما على الآخر يف  ميزان الكفاءة، واإمنا يختار كل منهما ملو�سعه 

يف الوقت الذي يحتاج اإليه، ول غ�سا�سة على اأحد منهما يف هذا الختيار.

ــن هو عمر. وقد عادل 
َ
ن هو اأبو بكر وم

َ
فالنبــي عليه ال�ســالم، كان يعلم م

ِلني قلوب رجال فيه حتى 
جُ
بينهما اأجّل معادلة حني قال: ) اإن اللـه عز وجل لي

د قلوب رجال فيه حتى تكــون اأ�سد من   من اللــن، واإن اللـه لي�ســدجُ
َ

تكــون األــني

احلجــارة،  واإن مثلــك يا اأبا بكر مثل اإبراهيم قال: »من تبعني فاإنه مني، ومن 

ع�ســاين فاإنــك غفور رحيــم« ومثلك يا اأبا بكــر مثل عي�سى قــال: »اإن تعذبهم 

فاإنهم عبادك، واإن تغفر لهم فاإنك اأنت العزيز احلكيم« ومثلك يا عمر مثل نوح 

ــارا« ومثلك كمثل مو�سى قال: 
ّ
 ل تذر على الأر�س من الكافرين دي

ِّ
قــال: »رب

ا العذاب 
ْ
»ربنــا اطم�س علــى اأموالهم وا�سدد على قلوبهم فال يوؤمنــوا حتى يرو

الأليم«(. 

 كان النبــي عليــه ال�ســالم يعلم - كما قــال - اأن عمر اأ�ســد امل�سلمني يف 

اللـه، ويعلم اأن يف اأبي بكر لينًا وهوادة. فجمع لالإ�سالم املزيتني حني اختار 

اأبــا بكر لل�سالة، و�سمن هذا الختيــار معنى من معاين ال�ستخالف، اأو كما 

جاء يف بع�س الروايات؛ اأنه ن�س على ا�ستخالف اأبي بكر بالقول ال�رشيح. 

 فتعزيز الإ�سالم بعد نبيه كان يف حاجة اإىل كثري من الهوادة واملجاوزة. 

وكان كذلــك يف حاجة اإىل الكثري من ال�سدة وال�رشامة. ولن تذهب �سدة عمر 

اإذا احتــاج اإليهــا اأبو بكــر يف حمنة ي�ستد فيها اللني الوديــع. اإمنا اخلوف اأن 

يذهب لني اأبي بكر اإذا ا�ستد عمر، ول خوف من اأن يلني عمر واأبو بكر �سديد. 
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فــاإن املوقــف اإذا ا�ستنفد حجج الرحمة حتــى يلجاأ فيه اأبو بكــر اإىل الباأ�س، 

وي�رش عليه، فاأقرب �سيء اأن يعدل عمر عن لينه، واأن يثوب اإىل املعهود من 

 .
)1(

�رشامته ولدده

 وكان النبــي عليه ال�سالم يعلم اأن احتمــال التبعة اأو »امل�سوؤولية« خليق 

اأن يبدل اأطوار النفو�س يف بع�س املواقف والأزمات، فيجنح اللنيِّ اإىل ال�سدة 

ويجنــح ال�سديد اإىل اللــني. لأننا اإذا قلنا اإن رئي�سًا اأ�سبــح ي�سعر بامل�سوؤولية 

فمعنــى ذلــك اأنه اأ�سبــح يراجع راأيه فــال ي�ست�سلم لأول عار�ــس ميليه عليه 

طبعــه،  ول يقنــع باللــني اأول وهلــة اإذا كان من داأبه اللــني، ول بال�سدة اأول 

وهلــة اإذا كان مــن داأبه ال�سدة. ومن هنا ين�ساأ الختــالف بني موقف الرجل 

وهو م�سوؤول وموقفه وهو غري م�سوؤول.

وهذا الذي ظهر اأعجب ظهور يف موقفي ال�ساحبني من حرب الردة. فاإن 

عمر ال�سديد قد اآثر الهوادة، واأبا بكر الرقيق قد اآثر القتال واأ�رش عليه. وكان 

عمر يقول: 

»اإن ر�ســول اللـه كان يقاتل العرب بالوحي واملالئكة ميده اللـه بهم وقد 

انقطــع ذلك اليوم« ثم يقول للخليفة : »اْلزم بيتك وم�سجدك فاإنه ل طاقه لك 

بقتال العرب«. 

وكان اأبــو بكــر يقــول مت�سائــاًل: )اأاإن كــرث اأعداوؤكــم وقــل عددكــم ركب 

ال�سيطــان منكــم هذا املركــب؟ واللـه ليظهرن اللـــه هذا الدين علــى الأديان 

كلهــا ولو كره امل�رشكون، قوله احلق ووعده ال�سدق، »بل نقذف باحلق على 

الباطــل فيدمغــه فاإذا هو زاهــق«، »كم من فئة قليلة غلبــت فئة كثرية باإذن 

اهلل واهلل مع ال�سابرين«. واللـه اأيها النا�س لو منعوين عقال جلاهدتهم عليه، 

وا�ستعنت عليم باللـه وهو خري معني!( 

 هنالــك بلغت التب�رشة بوجوه الــراأي املختلفات غاية مداها، وجاء عمر 

بق�ســارى ما عنــده من حجج الــراأي الآخر حتى و�سحت املناهــج، وا�ستقر 

العزم والتقى امل�ساحبان عليه، فكانت �سدتهما يف احلق �سدتني. 

 الأمر مع هــذا قد اختلف يف موقف ال�ساحبــني، فمال اأبو بكر اإىل 
ْ
 وهــب

1- اللدد: �سدة اخل�سومة.
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ال�سلــم وامل�ساحمــة، فاأين كانت �ســدة عمر ذاهبة عنه يف هــذه احلال؟  اأغلب 

الظــن اأنــه هــو الــذي كان يتــوىل يومئــذ اأن يب�سط وجــه ال�ســدة يف معاملة 

املرتديــن. لأنه يعلم اأنه امل�سوؤول عــن ب�سط هذا الوجه دون غريه، فال تفوت 

الإ�سالم مزية من مزايا ال�ساحبني. 

 اإن حممداً عليه ال�سالم قد عرف من هم رجاله، وما هو املوقف الذي هم 

مقبلــون عليه بعد وفاته. فعرف املو�ســع الذي ي�سع فيه كاًل منهم، والعمل 

الــذي يتوله خري ولية يف ذلــك املو�سع. ومل يفته اأن يح�سب ح�ساب التبعة 

وما يف احتمالها من �سمان لالأخالق ال�ساحلة والعقول الراجحة، واأبو بكر 

وعمر من خرية اأ�سحاب هذه الأخالق وهذه العقول. 

 ول يح�سن ح�ساب، اأننا نف�رش الأمور مبا ك�سفته لنا احلوادث بعد وقوعها 

ومل يكن مق�سوداً يف النيات قبل ذلك. فاإن الذي يح�سب هذا احل�سبان، يخطئ 

ة واملراجعة: 
ّ
تلــك اخلطــاأة ال�سائعة التي ل تثبــت على اأقل ن�سيب مــن الروي

يخطــئ يف وهمه خطاأة الذين يتخيلون اأن هذه ال�سيا�سات العاملية من بدع 

الزمــن الأخــري، ولي�ست هي من البدع يف زمــن كان. لأن العظمة مل تكن قط 

وقفــًا على الع�رش احلديث، ول �سيمــا العظمة التي ترجع اإىل الفطرة القومية 

والبديهة النافذة والنظر ال�سديد. 

 فــكل هذا التقديــر الذي اأجملنا �رشحــه، كان تقدير ق�ســد وتدبري، وكان 

مفهومــًا علــى البداهــة بني ولة الأمــر يف تلــك الآونة، ملحوظــًا بينهم يف 

ــات قبــل اأن نلحظــه نحن يف ع�رشنــا هذا من تف�ســري حوادث 
ّ
مناجــاة الني

التاريخ. 

 واإىل ذلــك اأ�ســار عمــر يف قــول �رشيح حني قــال ملن هابــوه، وتدثوا 

بخــوف النا�س منه: »بلغني اأن النا�س هابــوا �سدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: 

قــد كان عمر ي�ستــد علينا ور�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم بني اأظهرنا، ثم 

ا�ستــد علينا واأبو بكر والينا دونه، فكيــف وقد �سارت الأمور اإليه؟  ومن قال 

ذلــك فقد �سدق، فقد كنت مــع ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم، فكنت عبده 

ــن ل يبلغ اأحــد �سفته من اللني والرحمــة، وكان كما قال 
َ
وخادمــه وكان م

اللـــه: باملوؤمنني روؤوف رحيم«، فكنت بــني يديه �سيفًا م�سلوًل حتى يغمدين 

اأو يدعنــي فاأم�سي. فلم اأزل مع ر�سول اللـــه �سلى اللـه عليه و�سلم على ذلك 
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حتى توفاه اللـه، وهو عني را�ٍس، واحلمد للـه على ذلك كثرياً، واأنا به اأ�سعد. 

ثم ويل اأمر امل�سلمني اأبو بكر فكان من ل ينكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت 

خادمــه وعونــه اأخلــط �سدتي بلينــه، فاأكون �سيفــًا م�سلوًل حتــى يغمدين اأو 

يدعنــي فاأم�ســي، فلــم اأزل معه كذلك حتــى قب�سه اللـه عــز وجل وهو عني 

لِّيت اأموركم اأيها 
جُ
را�ٍس، واحلمد للـه على ذلك كثرياً واأنا به اأ�سعد. ثم اإين قد و

 ولكنها اإمنا تكون على اأهل الظلم 
)1(

النا�س فاعلموا اأن تلك ال�سدة قد اأ�سعفت

والتعــدي على امل�سلمــني: فاأما اأهل ال�سالمة والديــن والق�سد، فاأنا األني لهم 

من بع�س لبع�س...«. 

 بــل ظهرت اآثــار ال�سعور بالتبعة بعد موت النبــي واحلال على اأ�سدها يف 

يــوم ال�سقيفة، وامل�سلمون خمتلفون على من يلي الأمر بعد حممد، حتى قيل 

فيما قيل: من الأن�سار اأمري ومن املهاجرين اأمري! 

 ففي تلك املحنة التي ت�سخ�س فيها الأب�سار وتعظم التبعات وتودي زلة 

ال�ساعة فيها بالكرث الذي ل ت�ستدركه الأعوام، كان عمر احلاد ال�سديد يخ�سى 

بــوادر احلدة من اأبي بكر، ويهيئ الكالم اللنيِّ ليعالج الأمر بالرفق والتوؤدة، 

ويقول فيما رواه عن حمنته ذلك اليوم: »وكنت اأداري منه بع�س احلد - اأي 

احلــدة - فلمــا اأردت اأن اأتكلم قــال اأبو بكر: على ر�سلك! فكرهــت اأن اأغ�سبه. 

فتكلم اأبو بكر فكان هو اأحلم مني واأوقر«. 

 عمر احلاد ال�سديد يحاذر من بوادر اأبي بكر، واأبو بكر احلليم الوديع يكف 

عمر عن الكالم، فيطيع! 

هــوؤلء رجال يعرفهم اأ�سحابهم، وهــذه مواقف يعرفها �ساحبها، وهذه 

م�ساألــة ف�ســل فيها الزمن ومل يبق لنا - نحن الذيــن نعود اإليها ون�ستخل�س 

عربتها - اإل اأن نراقب ما فيها من اآيات الإعجاز، و�سوابق النظر البعيد. 

 مــا و�سع اأبو بكر خرياً من مو�سعه وهــو يلي الإ�سالم واخلطر من داخل 

هم بــه هو طب التاآلف والإحجام عن ال�سطوة ما كان 
ّ
اأهلــه، والطب الذي يطب

اإىل الإحجام عنها �سبيل. 

 ومــا و�ســع عمر خــرياً من مو�سعه وهــو يلي الإ�سالم واخلطــر عليه من 

اأ�سعفت: زادت اأ�سعافًا.  -1
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هم به هــو طب ال�سالبة واحلزم الذي 
ّ
اأعدائــه املحدقني به، والطب الذي يطب

 عن �رشاع. 
)1(

ل ينكل

 وكاأمنــا توقع النبي اأن اأيام اأبي بكر معدودات، ولكنها الأيام التي تتاج 

اإليــه وتكفي لإجنــاز عمله. وتوقــع اأن ياأتي عمل عمر يف حينــه املقدور، فال 

يفــوت الإ�ســالم اأن ينتفــع مبقدرته يف عهــد اأبي بكر ول يف عهــده، نقول هذا 

علــى الرتجيــح، ومن حقنا اأن نقوله على التوكيــد، لأن حديث النبي فيه غنى 

عن التخمني والتاأويل. قال عليه ال�سالم: »راأيت يف املنام اأين اأنزع بدلو بكرة 

 اأو ذنوبني نزعًا �سعيفًا، واللـه يغفر 
)3(

 فجاء اأبو بكر فنزع ذنوبًا
)2(

ب
ْ
َلي علــى قجُ

 فلم اأر عبقريًا يفري فريه حتى 
)4(

له، ثم جاء عمر بن اخلطاب فا�ستحالت غربًا

 .»
)5(

 النا�س و�رشبوا بعطن
َ

ِوي
جُ
ر

 وفهم فقهاء الإ�سالم اأن �سعف النزع هو؛ ق�رش املدة وان�رشاف العزم اإىل 

 على يد عمر هو؛ في�س العبقرية التي ينف�سح لها 
ّ

حرب الردة، واأن في�س الري

وؤَتى لغري 
جُ
وؤَتى لها مــن ال�سبق ما ل ي

جُ
الأجــل وتنف�ســح اأمامها منادح العمل، وي

العبقريني. 

 ولنــا اأن نف�ــرش العبقرية مبعناها الذي يفهمه الأقدمــون اأو مبعناها الذي 

نفهمــه نحــن املحدثني،  فكال املعنيــني م�ستقيم يف و�سف عمــر بن اخلطاب. 

اأجُتراهــا على كال املعنني �سيئًا غري التفرد وال�سبق والبتكار؟ كال. ما للعبقرية 

مدلــول يخرج عن �سفة من هذه ال�سفات. ومن يكتب تاريخ عمر فقد يجد يف 

النهايــة اأنــه يكتب تاريخًا »لأول مــن �سنع كذا واأول مــن اأو�سى بكذا« حتى 

ينتهي ب�رشد هذه »الأوليات« اإىل عداد الع�رشات. 

 وتلــك هــي عبقريــة التي ل يفــري فريها اأحــد، كما قال �ساحبــه واأعرف 

النا�س به، �سلوات اللـه عليه.

1- ينكل: يجن.
ب: بئر.

ْ
لي 2- قجُ

3- ذنوبًا: دلواً
4- الغرب: الدلو العظيمة.

5- عطن: مربط الإبل حول املاء.
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رجل ممتاز

يو�ســف عمر بالعبقرية اإذا نظرنــا اإىل اأعماله، ويو�سف بها اإذا نظرنا اإىل 

تكوينــه الذي جعلــه م�ستعداً لتلك الأعمال م�سطلعًا بتلــك القدرة، واإن مل يكن 

مــن الالزم الالزب اأن تقرتن القدرة بالعمل الــذي ت�ستطيعه،  ملا يتفق اأحيانًا 

من وقوف العوائق. بينها وبني الإجناز اأو الجتاه اإىل ذلك العمل. 

 اإل اأن عمــر كان رجــاًل ممتازاً بعملــه، ممتازاً بتكوينــه، وكان وفاء �رشط 

المتيــاز والتفــرد يف عرف الأقدمــني واملحدثني، من املوؤمنــني بدينه وغري 

املوؤمنني. 

 اإذا و�سفتــه لالأقدمني الذيــن يقي�سون العبقرية بالفرا�ســة واخلربة، عرفوا 

 .
)1(

من �سفته اأن الذي يو�سف لهم رجل ممتاز، اأو رجل ن�سيج وحدة

 واإذا و�سفتــه للمحدثــني الذيــن يقي�ســون العبقريــة بالعلــم اأو م�ساهــدات 

العلماء؛ عرفوا من تلك ال�سفة اأنه رجل ممتاز، اأو رجل موهوب. 

 
)2(

ع
ْ
 كانــت نظــرة اإليه - قبــل ال�سماع بعمل مــن اأعماله - توقــع يف الرو

1- ن�سيج وحدة: ل نظري له.
اأو القلب. ع: العقل 

ْ
2- الرو
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، واأنه جدير بالهيبة والإعظام، 
)1(

اأنــه من معدن يف الرجال غري معدن ال�ســواد

خليق اأن يح�سب له كل ح�ساب. 

 كان مهيبــًا رائــع املح�ــرش حتــى يف ح�رشة النبــي الــذي تتطامن عنده 

اجلباه، واأولها جبهة عمر. 

 اأذن النبــي يوما جلارية �ســوداء، اأن تفي بنذرها »لت�رشبن بدفها فرحًا اأن 

رده اللـه �ساملًا، فاأذن لها عليه ال�سالم اأن ت�رشب بالدف بني يديه. 

 ودخــل اأبو بكــر وهي ت�رشب ثــم دخل عثمــان وهي ت�ــرشب،  وال�سحابة 

جمتمعــون. فما هــو اإل اأن دخل عمر حتى وجمت اجلاريــة واأ�رشعت اإىل دفها 

تخفيه، والنبي عليه ال�سالم يقول: »اإن ال�سيطان ليخاف منك يا عمر«. 

 
)2(

 وروت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اللـه عنها، اأنها طبخت له عليه ال�سالم حريرة

ودعــت �سودة اأن تــاأكل منها فاأبت، فعزمت عليها لتاأكلــن اأو لتلطخن وجهها، 

فلم تاأكل، فو�سعت يدها يف احلريرة ولطختها بها. و�سحك النبي عليه ال�سالم 

وهو ي�سع احلريرة بيده ل�سودة ويقول لها: لطخي اأنت وجهها. ففعلت. 

 ومــر عمر فناداه النبي: يا عبد اللـه! وقد ظن اأنه �سيدخل فقال لهما: قوما 

فاغ�سال وجهيكما! 

 قالت ال�سيدة عائ�سة: فما زلت اأهاب عمر لهيبة ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه 

اه. 
ّ
و�سلم اإي

 ومــن تلك الهيبة اأنهــا كانت ر�سي اللـه عنها تتحفــظ يف زيارة قربه بعد 

 يف ثيابي واأقول: 
)3(

موته، وحكت ذلك فقالت: »ما زلت اأ�سع خماري واأتف�سل

ِفن عمر بــن اخلطاب، فلــم اأزل متحفظة يف ثيابي  اإمنــا زوجــي واأبــي، حتى دجُ

حتى بنيت بيني وبني القبور جداراً فتف�سلت بعده. 

 عنها 
ً
 واإن مــن اأدب الر�سول عليه ال�سالم اأنــه كان يرعى تلك الهيبة ر�سى

واغتباطــًا باأثرهــا يف ن�ــرشة احلق وهزميــة الباطل وتاأمني اخلــري وال�سدق 

واإخافة اأهل البغي والبهتان. 

1- �سواد النا�س: عوامهم.
2- احلريرة هنا: دقيق يطبخ بلن فيكون ح�ساء.

اأو النوم. 3- التف�سل:لب�س الف�سال، وهو الثوب يلب�س يف البيت للخدمة 
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ب لــه من الذين يجهلونــه. وتلك عالمة 
َ
 وقــد كان الذيــن يعرفون عمر اأهي

علــى اأن هيبته كانت قوة نف�س متالأ الأفئدة قبل اأن متالأ الأنظار. فرمبا اجرتاأ 

عليــه من مل يعرفه ومن مل يختربه لتجافيه عن اخليالء، وقلة اكرتاثه للمظهر 

والثيــاب. اأما الذيــن عرفوه واختربوه فقد كان يروعهــم على املفاجاأة روعة 

ل تذهبهــا الألفــة وطول املعا�رشة، ومن ذلك اأنــه كان مي�سي ذات يوم وخلفه 

عــدة مــن اأ�سحاب ر�سول اللـه، اإذ بدا له فالتفَت، فلــم يبق منهم اأحد اإل وحبل 

ركبتيه �ساقط! 

ام يق�س له �سعــره، فذهل احلجام عن نف�سه وكاد اأن 
َّ
 وتنحنــح عمر واحلج

يغ�سى عليه، فاأمر له باأربعني درهمًا. 

 فهي هيبة من قوة النف�س قبل اأن تكون من قوة اجل�سد. اإل اأنه مع هذا  كان 

يف منظــر اجل�سد رائعًا يهــول من يراه، ول يذهب اخلوف منــه اإل الثقة بعدله 

وتقواه. 

ى ما�سيًا كاأنــه راكب، ج�سيمــًا �سلبًا ي�رشع 
َ
ر

جُ
 كان طويــاًل بائــن الطــول ي

الأقويــاء ويرو�س الفر�س بغــري ركاب، ويتكلم في�سمــع ال�سامع منه وفاق ما 

راأى من نفاذ قول وف�سل خطاب.

ت�سهــد العيون كما ت�سهــد القلوب اأنه ملن معدن العظمة، اأو معدن العبقرية 

والمتياز بني بني الإن�سان، وللمحدثني عالمات يف العبقرية تت�سل بالتكوين 

وتركيب اخِللقة كا تت�سل مبدلول الأخالق والأعمال. 

 فالعــامل الإيطــايل »لومــربوزو« ومدر�سته التــي تاأمت براأيه يقــررون بعد 

تكــرار التجربــة واملقارنــة؛ اأن للعبقرية عالمات ل تخطئهــا على �سورة من 

ال�ســور يف اأحد من اأهلهــا، وهي عالمات تتفق وتتناق�ــس ولكنها يف جميع 

حالتهــا و�سورها منط من اختــالف الرتكيب ومباينتــه للوترية العامة بني 

اأ�سحاب الت�سابه وامل�ساواة. 

 فيكــون العبقــري طوياًل بائن الطــول، اأو ق�سرياً بنيِّ الق�ــرش،  ويعمل بيده 

الي�ــرشى اأو يعمــل بكلتــا اليدين، ويلفت النظــر بغزارة �سعره اأو بنــزارة ال�سعر 

على غري املعهود يف �سائر النا�س. ويكرث بني العبقريني من كل طراز جي�سان 

ال�سعــور وفــرط احل�س وغرابــة ال�ستجابة للطــوارئ، فيكون فيهــم من تفرط 
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 كما يكون فيهم من يفرط هدوءه، ولهم على اجلملة ولع بعامل الغيب 
)1(

رتــه
ْ
�سو

 والفرا�سة، وتارة يف النظر 
)2(

وخفايــا الأ�رشار على نحو يلحظ تــارة يف الزكانة

على البعد، وتارة يف احلما�سة الدينية اأو يف اخل�سوع للـه. 

 ومهما يكن من ال�سك يف ا�ستق�ساء هذه العالمات واملطابقة بني تف�سيالتها 

وبني الواقع، فهي بال ريب �سادقة يف حالت،  مقاربة يف حالت، غري اأهل يف 

كل حــال للت�سديق التــام، ول للبعد التام، ول�سيما عندمــا تتفق فيها الظواهر 

والبواطن وتتالقى فيها. مالحظات العلماء و�سواهد العرف املاأثور. 

 ويف عمر بن اخلطاب من هذه العالمات كثري. 

 ي�رشاً، يعمل بكلتا 
)3(

 كان كمــا تقدم، طوياًل مي�سي كاأنه راكب، وكان اأع�رش

يديه، وكان اأ�سلع خفيف العار�سنْي، وكان كما و�سفه غالمه وقد �ساأله بالل: 

 كيف جتدون عمر  فقال: خري النا�س، اإل اأنه اإذا غ�سب فهو اأمر عظم. 

 وكان �رشيــع البــكاء اإذا جا�ست نف�سه باخل�سوع بني يدي اللـه، واأثر البكاء 

يف �سفحتي وجهه حتى كان ي�ساهد فيهما خطان اأ�سودان. 

ومــن فــرط ح�ســه وتوفــز �سعــوره؛ اأنــه كان مييز بــني بع�ــس املذوقات 

وامل�سمومــات التي ل ي�سهل التمييز بينها. �سقاه غالمه ذات يوم لبنًا فاأنكره، 

ف�ساألــه: ويحك! من اأين هــذا اللن؟ قال الغالم: اإن الناقــة انفلت عليها ولدها 

ف�رشب لبنها فحلبت لك ناقة من مال اللـه. 

 وقــد عرفنا اأهل البادية وعرفنا اأنهم جميعــًا اأ�سحاب اإبل واألبان، ولكننا 

مل جنــد منهــم اإل قلياًل يدعون اأنهم يفرقون بني لــن الناقة ولن غريها هذه 

التفرقة ال�رشيعة، ول �سيما يف املناخ الواحد واملرعى املتقارب. 

 وكانــت له فرا�سة عجيبة نــادرة يعتمد عليها ويرى اأن »من مل ينفعه ظنه 

مل تنفعه عينه«. وتروى له يف اأمر هذه الفرا�سة روايات، قد ي�سدق منها القليل 

وتت�ــرشب املبالغــة اإىل كثري، ولكنها على كلتا احلالتني تنبئنا بحقيقة ل �سك 

فيها، وهي اأنه ا�ستهر بالفرا�سة وحب التفر�س وال�ستنباط بالنظرة العار�سة، 

رة ال�سلطان: �سطوته واعتداوؤه.
ْ
1- �سو

اأن يظن ال�سخ�س في�سيب. 2- الزكانة والفرا�سة: 
3- الأع�رش الي�رش: الذي يعمل بكلتا يديه.
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 به رجل جميــل فقال ما معنــاه: اأح�سبه كان 
َّ
ر

َ
فمــن ذلــك اأنه كان جال�ســًا فم

كاهنهم يف اجلاهلية. فكان كذلك. 

 ومنــه اأنه اأب�ــرش اأعرابيًا نــازًل من جبل فقــال: هذا رجل م�ســاب بولده، 

قــد نظم فيه �سعــراً لو �ساء لأ�سمعكم، ثم �ساأل الأعرابــي: من اأين اأقبلت؟ فقال: 

مــن اأعلى اجلبــل ف�ساأله: وما �سنعت فيــه؟  قال: اأودعته وديعــة يل. قال: وما 

 يل هلــك فدفنته قــال: فاأ�سمعنا مرثيتك فيــه. فقال: وما 
ّ
َني

جُ
وديعتــك؟ قــال ب

هت بذلك واإمنــا حدثت به نف�سي، ثم 
ّ
يدريــك يا اأمــري املوؤمنني؟ فواللـه ما تفو

اأن�سد اأبياتًا ختمها بقوله: 

له �رصيك  ال  للـه  يف حكمه كان ذا ويف قدره فاحلمد 

فما العباد  على  موتًا  َر  عمرهَقدَّ يف  يزيد  خلق  يقدر 

فبكى عمر حتى بّل حليته، ثم قال: �سدقت يا اأعرابي. 

مري بن وهب اجلمحي و�سفوان بن اأمية، يذكران م�ساب اأهل بدر، 
جُ
وكان ع

مري وهو يقول 
جُ
فقــال �سفوان: واللـه مــا اإن يف العي�س بعدهم خرياً. فوافقــه ع

كاملعتــذر من تخلفه عن الثــاأر: اأما واللـه لول دين علي لي�س له عندي ق�ساء، 

عة بعدي، لركبت اإىل حممد حتى اأقتله. 
ْ
وعيال اأخ�سى عليهم ال�سي

نك اأنــا اأق�سيه عنك،  وعيالــك مع عيايل 
ْ
 َدي

ّ
�سه: علــي

ّ
فقــال �سفــوان يحر

ا، ول ي�سعني �سيء ويعجز عنهم.
ْ
اأوا�سيهم ما بقو

 اإليــه بعزمه على الغدر بالنبي، و�سحذ 
َّ َ
مري، فاأ�رش

جُ
فوقــع كالمه من نف�س ع

�سيفه و�سهمه، ثم انطلق حتى قدم املدينة. 

 فلمــا نظــر اإليــه متو�سحــًا بال�سيف حتــى اأوج�س منــه وهم�س ملــن معه: 

هــذا الكلــب عدو اللـه عمري بن وهــب، ما جاء اإل ل�رش، وهــو الذي حر�س بيننا 

 للقوم يوم بدر. ثم دخل على النبــي، فاأخربه خربه وعاد اإىل عمري 
)1(

وحزرنــا

 بهــا، وقال لرجال من الأن�سار: ادخلوا 
)2(

الة �سيفه يف عنقه فلببه
ّ
فاأخــذ بحم

علــى ر�سول اللـه �سلى اللـه عليــه و�سلم، فاجل�سوا عنده واحذروا عليه من هذا 

1- حزر ال�سيء: قّدره بالتخمني.
ه.

ّ
2- لببه: جمع ثيابه عند نحره ثم جر
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اخلبيــث، فاإنــه غري ماأمون، ثم دخــل به على ر�سول اللـه، فلمــا راآه وعمر اآخٌذ 

 بحمالة �سيفه يف عنقه قال: اأر�سله يا عمر! ادن يا عمري؟ 

 وجعل ر�سول اللـه ي�ساأل عمرياً، وهو يراوغ حتى �ساقت به منافذ الإنكار 

فباح ب�رشه، واأعلن الإ�سالم والتوبة. 

 هذه الفرا�سة و�سبيهاتها هي �رشب من ا�ستيحاء الغيب وا�ستنباط الأ�رشار 

بالنظر الثاقب. وما من عجب اأن تكون هذه اخل�سلة قرينة من قرائن العبقرية 

يف حا�سيــة مــن حوا�سيهــا. اإذ ما هي العبقرية يف لبابهــا كائنًا ما كان عمل 

املت�ســف بهــا؟ ما هي احلكمة العبقريــة؟  ما هو الفن العبقــري؟ ما هو دهاء 

ال�سيا�سة يف الدهاة العبقريني؟  من هو:

الظن بك  يظن  الذي  �سمعا        االأملعي  وقـــد  راأى  ــد  ق ـــاأن  ك

 

 كل اأولئــك يلتقــي يف هبة واحدة هي؛ ك�سف اخلفايــا وا�ستي�ساح البواطن 

وا�ستخراج املعاين التي تدق عن الألباب.. فات�سالها بالفرا�سة و�سبيهاتها اأمر 

ل عجب فيه،  ول انحراف به عن النحو الذي تنتحيه. 

 والــذي يعنينا من الفرا�ســة و�سبيهاتها يف �سدد الــكالم عن عمر ر�سوان 

اللـــه عليه، اأن نح�سي اخل�سال الأخرى التــي هي كالفرا�سة يف هذا العتبار، 

وهي؛ التفاوؤل والعتداد بالروؤيا والنظر اأو ال�سعور على البعد اأو »التلباثي« كا 

 عن عمر 
َ

ِوي
جُ
ي�سميــه النف�سانيون املعا�رشون. ولكل اأولئــك �سواهد �ستى مما ر

يف جاهليته وبعد اإ�سالمه اإىل اأن اأدركته الوفاة. 

 جــاءه ر�ســول من ميدان نهاوند ف�ساأله: ما ا�سمــك؟ قال قريب. و�ساأله مرة 

اأخرى: ابن من؟  فقال ابن ظفر! فتفاءل وقال: ظفر قريب اإن �ساء اللـه، ول قوة 

اإل باللـه.

وروى يحيــى بــن معبد، اأن عمر �ساأل رجاًل: ما ا�سمــك؟ قال جمرة! ف�ساأله: 

ابن من؟ قال: ابن �سهاب. ف�ساأله: ممن؟ قال من احلرقة، وعاد و�ساأله: ثم ممن؟ 

قــال: مــن بني �رشام، وهكــذا يف اأ�سئلة ثالثــة اأو اأربعة عــن م�سكنه وموقعه، 

والرجــل يجيــب مبا فيه معنــى النار ومرادفاتهــا حتى ا�ستوفــاه. فقال عمر: 

اأدرك اأهلك فقد احرتقوا.

وقــد يكون التاأليف ظاهراً يف هذه الق�سة، ولكنها مع تاأليفها ل تخلو من 
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الدللة على ا�ستهار عمر با�ستكناه الألفاظ يف معر�س التفاوؤل اأو الإنذار.

 عنه من اأخبارها، اأنه راأى قبيل مقتله كاأن ديكًا 
َ

ِوي
جُ
اأما الروؤيا، فاآخر ما ر

نقــره نقرتــني فقال: ي�سوق اللـه اإيّل ال�سهادة ويقتلنــي اأعجمي، فاإن الديك يف 

الروؤيا يف�رش برجل من العجم.

على اأن املكا�سفة اأو الروؤيا )vision( كما ي�سميها النف�سانيون املحدثون، 

اإمنــا تظهر باأجلى واأعجب من هذا كثرياً يف ق�سة �سارية امل�سهورة، وهي مما 

يلحقه اأولئك النف�سانيون بهبة التلباثي)telepath ( اأو ال�سعور البعيد.

كان ر�سي اللـه عنه يخطب باملدينة اجلمعة، فالتفت من اخلطبة ونادى: 

يا �سارية بن ح�سن! اجلبل.. اجلبل! ومن ا�سرتعى الذئب ظلم.

فلــم يفهم ال�سامعون مــراده، وق�سى �سالته ف�ساأله علــي ر�سى اللـه عنه، 

ما هذا الذي ناديت به؟ قال: اأو �سمعته؟ قال: نعم..اأنا وكل من يف امل�سجد.

فقال: وقع يف خلدي اأن امل�رشكني هزموا اإخواننا وركبوا اأكتافهم، واأنهم 

ميــرون بجبل، فاإن عدلوا اإليه قاتلوا مــن وجدوه وظفروا، واإن جاوزوا هلكوا، 

فخرج مني هذا الكالم.

وجــاء الب�ســري بعد �سهر فذكر اأنهم �سمعوا يف ذلك اليوم وتلك ال�ساعة حني 

جــاوزوا اجلبــل، �سوتًا ي�سبــه �سوت عمر يقــول: يا �سارية بــن ح�سن! اجلبل 

اجلبل. فعدلنا اإليه ففتح اللـه علينا.

ول داعــي للجــزم بنفي هذه الق�ســة ا�ستناداً اإىل العقــل اأو اإىل العلم اأو اإىل 

التجربــة ال�سائعــة فاإن العقــل ل مينعها. والعلمــاء النف�سانيون يف ع�رشنا ل 

يتفقــون على نفيهــا ونفي اأمثالها، بل منهم من مار�ســوا »التلباثي« و�سجلوا 

م�ساهداته وهم ملحدون ل يوؤمنون بدين، اإل اأن املهم من نقل هذه الق�سة يف 

هــذا ال�سدد، اأن عمــر كان م�سهوراً بني معا�رشيه مبكا�سفــة الأ�رشار الغيبية، 

اإمــا بالفرا�ســة اأو الظن ال�ســادق اأو الروؤية اأو النظر البعيــد، وهي الهبات التي 

يلحقهــا بالعبقرية علماء الع�رش الذين در�سوا هذه املزيــة الإن�سانية النادرة 

وراقبوها واأكرثوا من املقارنات فيها والتعقيبات عليها.

فهــو رجل نــادر مبا تراه منه العني، نادر مبا ت�سهد به الأعمال والأخالق، 

نادر يف مقايي�س الأقدمني ومقايي�س املحدثني.

اأو هو رجل ممتاز، وعبقري موهوب يف جميع الآراء.
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�سفاته

نحــن اأمام رجل ل كالرجال. رجل عبقــري، اأو رجل ممتاز من خا�سة 

اخلليقة الذين ل يعدون يف هذا الزمن الواحد باأكرث من الآحاد.

اأنقــول رجــل قوي؟ نعــم هو رجل قوي ل مــراء. وكل عظيــم فهو قوي 

مبعنــى مــن معاين القوة. نعلــم هذا فنعلــم ال�سيء املهم عنــه. ولكننا بعد 

هــذا ل نعلم �سيئًا مهمــًا عن �سفاته واأخالقــه. لأن النا�س من حيث القوة 

اأقويــاء و�سعفاء اأو متو�سطون ومنحرفون اإىل هنــا تارة واإىل هناك تارة 

اأخرى. اأما من حيث ال�سفات والأخالق فهم األوف واألوف، وهم يف قوتهم 

اأو �سعفهــم اأمنــاط ل ت�سى من املناقب والعيــوب، واأحرى بنا اأن نقول: 

اإن القــوة �سفة ت�ستفاد من جملة مناقب الإن�سان وعيوبه. فهي حالة تدل 

عليهــا املناقب والعيــوب اأو تدل عليهــا ال�سفات والأخــالق، ولي�ست هي 

باحلالــة التــي تدلنا على مناقب الإن�سان وعيوبــه، وتهدينا بغري هاد اإىل 

�سفاته واأخالقه.

فاإن قلت: عمر بن اخلطاب رجل قوي، فما زدت على اأن تقول اإنه رجل 

عبقري اأو اإنه رجل عظيم.

وكل رجــل من هذا القبيــل فمعرفته لي�ست بالأمــر الي�سري، لأنه منط ل 

يتكرر في�سهل فهمه بالقيا�س اإىل اأمثاله الكثريين. وقد يكون الرجل العظيم 
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منطــًا وحيــداً يف التاريخ كله ل نظري له يف تف�سيل اأخالقه و�سفاته، واإن 

�ساواه يف القدر اأنداد وقرناء.

وعمر بن اخلطاب، مثٌل فذٌّ من اأمثلة هذا الطراز الفريد. تفهم �رشه فاإذا هو 

.
)1(

على وفاق مع جهره، وتنفذ اإىل باطنه فاإذا هو م�سدق للظاهر من �سيماه

فهــل حللنــا العقــدة بهــذا التقريــب بــني الظاهــر والباطــن وبــني اجلهر 

وال�رشيــرة؟ كال، ول تقدمنا بعيداً يف طريق حلها، لأننا ل نعرف هذا التقارب 

اإل بعــد معرفــة ال�رشيــرة التي نبحث عنهــا، فال بد اإذن مــن البحث، ولبد من 

املعرفــة. فاإذا و�سلنــا اإىل الغور البعيد عرفنا �ساعتئذ اأنــه ل يناق�س الظاهر 

املك�سوف. ولكن لبد من الو�سول اإىل الغور البعيد قبل ذاك.

ل تناق�ــس يف خالئــق عمر بن اخلطــاب. ولكن لي�س معنى ذلــك اأنه اأي�رش 

فهمــًا مــن املتناق�سني، بــل لعله اأع�ســل فهمًا منهــم يف كثري مــن الأحوال. 

فالعظمــة على كل حال لي�ست باملطلب الي�سري ملــن يبتغيه، ولي�ست باملطلب 

الي�سري ملن ينفذ اإىل �سميمه ويحتويه.

اإمنــا الأمــر املي�سور يف التعريــف بهذا الرجل العظيــم؛ اأن خالئقه الكربى 

كانــت بــارزة جــداً ل ي�سرتها حجاب. فما مــن قارئ اأمّل بفذلكــة �ساحلة من 

ترجمتــه اإل ا�ستطــاع اأن يعلــم اأن عمر بن اخلطاب كان عــادًل، وكان رحيمًا، 

وكان غيــوراً، وكان فطنــًا، وكان وثيــق الإميــان، عظيــم ال�ستعــداد للنخوة 

الدينية.

فالعدل والرحمة والغــرية والفطنة والإميان الوثيق �سفات مكينة فيه، ل 

تخفــى على ناظر، ويبقــى عليه بعد ذلك اأن يعلم كيف تتجه هذه ال�سفات اإىل 

، كما يتفق يف �سفات 
)2(

وجهــة واحــدة، ول تت�سعب يف اجتاهات طرائق قــدداً

بع�س العظماء بل يبقى عليه بعد ذلك اأن يعلم كيف يتمم بع�س هذه ال�سفات 

بع�سًا حتى كاأنها �سفة واحدة مت�سلة الأجزاء متالحقة الألوان.

واأعجــب مــن هــذا يف التوافق بــني �سفاتــه؛ اأن ال�سفة الواحــدة ت�ستمد 

عنا�رشهــا مــن روافد �ستى، ول ت�ستمدها من ينبــوع واحد. ثم هي مع ذلك 

1- �سيماه: عالمته، واملراد ما ا�ستهر به. 
2- طرائق قدداً: فرق خمتلفة.
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متفقــة ل تتناق�ــس، مت�سانــدة ل تتخاذل، كاأنها ل تعــرف التعدد والتكاثر 

يف �سيء.

خــذ لذلك مثاًل عدله امل�سهور، الذي ات�ســم به كما مل يت�سم قط بف�سيلة من 

 لهذا اخللق اجلميل يف نف�س ذلك الرجل العظيم؟
)1(

ف�سائله الكربى. فكم رافدة

روافد �ستى: بع�سها من وراثة اأهله، وبع�سها من تكوين �سخ�سه، وبع�سها 

من ِعرب اأيامه، وبع�سها من تعليم دينه، وكلها بعد ذلك مت�سي يف اجتاه قومي 

اإىل غاية واحدة ل تنم على افرتاق.

مل يكن عمر عادًل ل�سبب واحد بل جلملة اأ�سباب:

ه بيوت بني 
َ
كان عــادًل، لأنــه ورث الق�ساء من قبيلته واآبائه، فهو من اأْنب

عــدي، الذين تولوا ال�سفارة والتحكيم يف اجلاهليــة، ورا�سوا اأنف�سهم من اأجل 

ذلك جياًل بعد جيل على الإن�ساف وف�سل اخلطاب، وجده نفيل بن عبد العزى، 

هــو الــذي ق�سى لعبد املطلــب على حرب بن اأميــة حني تنافرا اإليــه وتناف�سا 

علــى الزعامة. فهو عادل مــن عادلني، ونا�سئ يف مهد احلكــم واملوازنة بني 

الأقوياء.

وكان عادًل لأنه قوي م�ستقيم بتكوين طبعه، واإن �سئت فقل اأي�سًا بتكوينه 

املوروث. اإذ كان اأبوه اخلطاب وجّده نفيل من اأهل ال�سدة والباأ�س، وكانت اأمه 

حنتمــة بنت ه�ســام بن املغرية، قائــد قري�س يف كل ن�سال. فهــو على خليقة 

الــذي ل يحابــي لأنه ل يخاف، والذي يخجل من امليــل اإىل القوي لأنه جن، 

ومن اجلور على ال�سعيف لأنه عوج يزري بنخوته و�سممه.

وكان عــادًل لأن اآله مــن بني عدي، قد ذاقوا طعم الظلم من اأقربائهم بني 

 الــدم، ولكنهم غلبوا 
)2(

عبــد �سم�ــس، وكانــوا اأ�سداء يف احلــرب ي�سمونهم لجُعقــة

غ�س القوي 
جُ
علــى اأمرهم لقلة عددهــم بالقيا�س اإىل اأقربائهم، فا�ستقــر فيهم ب

املظلــوم للظلم، وحبه للعــدل الذي مار�سوه ودربوا عليه، و�ساعدت ِعرب الأيام 

علــى متكــني خليقة العــدل يف خال�سة هذه الأ�ــرشة اأو خال�سة هــذه القبيلة، 

ونعني به عمر بن اخلطاب.

اأو نهر. 1-رافدة: الرافد ما ميد باملاء من قناة 
اأو غم�سوا  وا كذلك لأنهم تالفوا مع غريهم فنحروا جزوراً فلعقوا دمها 

ُّ
م

جُ
2- لعقة الدم: �س

اأيديهم فيه.
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وكان عادًل بتعليم الدين الذي ا�ستم�سك به وهو من اأهله مبقدار ما حاربه 

وهو عدوه. فكان اأقوى العادلني كما كان اأقوى املتقني واملوؤمنني.

وكذلــك اجتمعت عنا�رش الوراثة ال�سعبيــة، والقوة الفردية، وِعرب احلوادث 

وعقيدة الدين يف �سفة العدل التي اأو�سكت اأن ت�ستويل فيه على جميع ال�سفات.

كان عادًل لأ�سباب كاأنه عادل ل�سبب واحد لقلة التناق�س فيه. ورمبا كان 

تعــدد الأ�سبــاب هو العا�سم الذي حمــى هذه ال�سفة اأن تتناق�ــس يف اآثارها، 

لأنــه منحها القــوة التي ت�سدها كما ي�سد احلبل املربم فــال تتفكك ول تتوزع، 

فــكان عمــر يف جميع اأحكامه عــادًل على وترية واحدة ل تفــاوت بينها. فلو 

تفرقــت بــني يديه مئة ق�سيــة يف اأعوام متباعــدات، لكنت على ثقــة اأن تتفق 

الأحكام كلما اتفقت الق�سايا، كاأنه يطبعها بطابع واحد ل يتغري.

اإل اأن ال�سفــات اإذا بلغــت هــذا املبلــغ من القــوة الرائعة مل تكــد ت�سلم من 

طــروء التناق�ــس عليهــا، واإن �سلمت منــه بطبيعتها، لأنها تدخــل يف �سفات 

البطولــة التي تثري الإعجــاب واملبالغة، وكل بطولة فهــي عر�سة للمبالغات 

والإ�سافات، ومن ثم ل ت�سلم من تناق�س الأقاويل.

و�سفــات عمــر كلها �سفــات لهــا طابــع البطولة وفيهــا دواعــي الإغراء 

بالإعجاب واملبالغة. وممن؟ من الأ�سدقاء امل�سدقني لأنهم ل يتهمون بق�سد 

ىل بالحرتا�س من اخل�ســوم املتهمني. فمن هنا 
ْ
اأو ب�ســوء، وهــم يف الواقــع اأو

يجيء التناق�س ل من طبيعة ال�سفات التي تاأباه.

فالعــدل مثاًل هــو؛ امل�ساواة بني اأبعــد النا�س واأقربهــم يف ق�ساء احلقوق 

واإقامة احلدود، ولي�س اأقرب اإىل احلاكم من ابنه.

ى احلاكــم بني ابنه و�سائــر الرعية، فذلك عدل ماأثــور يقتدي به 
ّ
فــاإذا �سو

ى عمــر بني اأبنائــه و�سائــر امل�سلمني فبلــغ بذلك مبلغ 
ّ
احلاكمــون. ولقــد �سو

البطولة يف هذه ال�سفة النادرة بني احلكم.

وذلك كاف يف تعظيم قدره، ل حاجة بعده اإىل مزيد.

اإل اأنها �سفة من �سفات البطولة التي تروع وتعجب ومتالأ النف�س بالرغبة 

يف التحدث بها، والإطناب يف اأحاديثها. فهي ل تكفي املبالغني حتى يجعلوا 

ي فيه بينه وبني 
ّ
عمر مقيمًا للحد على ابنه، م�ستداً يف عقوبته ا�ستداداً ل ي�سو

غــريه. ثم ل يكتفــي املبالغون بهذا حتى ميــوت الولد قبل ا�ستيفــاء العقوبة، 
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فيم�ســي عمر يف جلده وهو ميت ل تقام عليه احلدود! ومن اعتدال املبالغني 

مل يذكــر املــوت واإمتام العقوبــة، وذكر لنــا اأن الولد مات بعد ذلــك ب�سهر من 

مر�س ال�رشب الذي ثقل عليه، وعجز عن احتماله.

نعني مبا تقدم ق�سة عبد الرحمن بن عمر يف م�رش، وهي كما رواها عمرو 

ابن العا�س، وايل م�رش يومئذ حيث يقول: »دخال – عبد الرحمن بن عمر واأبو 

�رشوعــة – وهما منك�رشان، فقال: اأقم علينا حّد اللـه، فاإّنا قد اأ�سبنا البارحة 

 وطردتهما، فقال عبد الرحمن: اإن مل تفعل اأخربت 
)1(

�رشابًا ف�سكرنا، فزبرتهما

اأبــي اإذا قدمت عليــه. فح�رشين راأي وعلمت اأين اإن مل اأقــم عليهما احلد غ�سب 

 عمر يف ذلــك وعزلني، وخالفه ما �سنعت، فنحن علــى ما نحن عليه، اإذ 
ّ
علــي

دخــل عبــد اللـه بن عمر، فقمــت اإليه فرحبــت بــه، واأردت اأن اأجُجل�سه يف �سدر 

 وقال: اأبي نهايِن اأن اأدخل عليك اإل اأن ل اأجد من ذلك بّداً. 
ّ
ى علــي

َ
جمل�ســي فاأب

اإن اأخي ل يحلق على روؤو�س النا�س. فاأما ال�رشب فا�سنع ما بدا لك«.

قال عمرو بــن العا�س: »وكانوا يحلقون مع احلد، فاأخرجتهما اإىل �سحن 

الدار ف�رشبتهما احلد، ودخل ابن عمر باأخيه اإىل بيت الدار فحلق راأ�سه وراأ�س 

نت كتابه 
ّ
اأبــي �رشوعــة، فواللـه ما كتبت اإىل عمر ب�سيء مما كان حتى اإذا تي

اإذا هو نظم فيه:

»ب�سم اللـه الرحمن الرحيم. من عبد اللـه اأمري املوؤمنني عمر اإىل العا�سي 

 وخــالف عهدي.. فما 
ّ
ابــن العا�ــس. عجبت لك يا ابــن العا�س وجلراأتك علي

اأراين اإل عازلــك فم�سيء عزلتك، ت�رشب عبــد الرحمن يف بيتك وتلق راأ�سه 

يف بيتــك، وقــد عرفت اأن هذا يخالفنــي؟ اإمنا عبد الرحمــن رجل من رعيتك 

ت�سنــع به ما ت�سنع بغريه من امل�سلمني، ولكــن قلت هو ولد اأمري املوؤمنني، 

وقــد عرفــت األ هــوادة لأحد من النا�س عنــدي يف حق يجب للـــه عليه. فاإذا 

 حتى يعــرف �سوء ما 
)2(

جــاءك كتابــي هــذا فابعث به يف عبــاءة على قتــب

�سنع«.

قــال: »فبعثــت به كمــا قال اأبــوه، واأقراأت ابــن عمر كتاب اأبيــه، وكتبت 

1- زبرتهما: زجرتهما ونهرتهما.
2- القتب: الرجل ال�سغري على قدر �سنام البعري.
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اإىل عمــر كتابــًا اأعتذر فيــه واأخربه اأين �رشبته يف �سحــن داري على الذمي 

وامل�سلم، وبعثت بالكتاب مع عبد اللـه بن عمر«.

قــال اأ�سلــم: »فقدم عبــد الرحمن علــى اأبيه فدخــل عليه، وعليــه عباءة ل 

ي�ستطيــع امل�ســي مــن مركبه. فقــال: يا عبــد الرحمــن فعلت كــذا؟ فكلمه عبد 

الرحمــن بن عوف وقال: يــا اأمري املوؤمنني، قد اأقيم عليه احلد مرة. فلم يلتفت 

اإىل هــذا عمــر وزبــره، فجعــل عبد الرحمــن ي�سيح: اأنــا مري�س واأنــت قاتلي، 

ف�رشبه وحب�سه، ثم مر�س فمات، رحمه اللـه«.

ت عنهم، فــال ن�ستغربها يف جميع 
َ
ِوي

جُ
فهــذه ق�سة تتوافق اأخبارهــا ومن ر

تف�سيالتهــا اإل حني تطراأ عليهــا املبالغة التي تت�رشب اإىل كل خرب من اأخبار 

البطولت امل�سهورة، وذلك اأن يق�سو عمر على ابنه تلك الق�سوة التي ل يوجبها 

�سه 
ّ
الديــن، ول تقبلهــا الفطرة الإن�سانيــة، فيقيم عليه احلد وهو ميــت، اأو يعر

للموت من اأجل حدٍّ اأقيم.

هــذا هو الغريب الــذي ا�ستوقفنا فاأنكرناه، وم�سينــا يف متحي�سه فطابق 

التمحي�ــس ما قدرناه. اأمــا �سائر الق�سة فال غرابة فيه من كل نواحيه، بل هو 

مــن الق�س�ــس التي ي�ستبعد فيهــا التلفيق والخــرتاع، اإل اأن يكون امللفق من 

اع. حّذاق الرواة ومهرة الو�سّ

ولو كان امل�سدر واحداً معروفًا باحلذق يف الق�س�س حل�سبناها من و�سعه 

وتلفيقه، ولكنها �سمعت من غري م�سدر موثوق به، فهي اأقرب اإىل الواقع فيما 

ي�سبهه ويجري جمراه، فعبد الرحمن بن عمر يذهب اإىل الوايل لأنه �رشب �سيئًا 

ظنــه غري م�سكــر، فاإذا هو قد �سكر منــه، ول منا�س من اإقامــة احلد عليه واإل 

 عمرية ل لب�س فيها، وهو ابن عمر ل مراء.
)1(

رفع الأمر اإىل اأبيه.. وهي �سن�سنة

ــن الوايل؟ عمرو بــن العا�س؛ الذي ل خفــاء بدهائه ول يبعد 
َ
والــوايل. وم

ح�سابــه، فهــو يرتيــث بــادئ الأمــر ويحــاول اأن ي�ــرشف الفتــى اإذا طاب له 

الن�ــرشاف دون اأن يقيــم احلد عليــه. وهي اأي�سًا �سن�سنــة ل غرابة فيها. فمن 

يــدِري؟ األ يجــوز اأن ي�سبح هذا الفتى اأخًا للخليفــة اأو مدبراً لل�سلطان يف يوم 

غري بعيد؟

1- ال�سن�سنة: اخللق والطبيعة.
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وله، وي�ستنكر اأن يخفيــه عنه واليه، فال ي�سل  واخلليفــة يــدري بالأمر فيهجُ

جه مــن تبعة يحملها غافــاًل عنها، 
ُّ
اإليــه نبــوؤه مــن قبله، وهو ما هــو يف تر

ي هــواه، وابتغــاء ر�ســاه. في�سفق اأن يقــع ابنه يف 
ّ
حلر�ــس الــولة علــى تر

مع�سية ثم ينجو من احلد الذي �رشعه الدين، وهو م�سوؤول عن الولة واحلدود، 

وم�ســوؤول عــن ذويه الأقربني قبل �سائر امل�سلمني. كل اأولئك كما قلنا �سائغ ل 

غرابة فيه.

اأمــا الغريــب من عمر حقــًا يف معدلته وعلمه بالدين وكرهــه رياء النا�س 

فهــو؛ اأن يتــم على ابنه احلد وهو ميــت، اأو ي�ستد يف اإقامة احلد على ابنه حتى 

يتلف اأو ي�ساب مبا يتلفه بعد اأيام.

فال موجب لذلك من حكم دين ول اتقاء تبعة.

وهو مع هذا خمالف ملا عرف عن عمر يف اإقامة احلدود خا�سة ويف مثل 

هذه العقوبة بعينها.

فقــد جــيء له يومًا ب�سارب �سكران، واأراد اأن ي�ستــد عليه فقال له: لأبعثنك 

اإىل رجــل ل تاأخذه فيك هوادة، فبعث به اإىل مطيع الأ�سود العبدي ليقيم عليه 

احلد يف غده.

ثم ح�رشه وهو ي�رشبه �رشبًا �سديداً ف�ساح به: قتلت الرجل. كم �رشبته؟ 

 عنه بع�رشين. اأي اأرفع عنه ع�رشين �رشبة من اأجل 
)1(

قــال: �ستني، قــال: اأق�س

�سدتك عليه فيما تقدم من ال�رشبات.

وقــد كان من داأبــه اأن يرتيث يف اإقامة احلدود، حتــى ليوؤّثر– كما قال – 

تعطيلها يف ال�سبهات على اأن يقيمها يف ال�سبهات.

ومــر بقوم يتبعون رجاًل قــد اأخذ يف ريبة فقال: »ل مرحبــًا بهذه الوجوه 

ى اإل يف ال�رش«.
َ
ر التي ل تجُ

ه يف تقا�سي احلدود على 
ّ
ورمبــا غ�سب على الوايل مــن كبار الولة لغلــو

املعا�ســي، كما فعل يف اإنذاره ال�سديد لأبي مو�سى الأ�سعري، حني جلد �ساربًا 

د وجهه ونادى يف النا�س األ يجال�سوه ول يوؤاكلوه. فاأعطى 
ّ
وحلق �سعره و�سو

َدن وجهك 
ِّ
ال�ساكــي مئتــي درهــم، وكتــب اإىل اأبــي مو�ســى: »لئن عــدت لأ�ســو

 عنه 
ّ

اأق�س اأقم الق�سا�س عليه بحذف ع�رشين، ولعل الأ�سل  – اأي  : حّد له بق�سا�سه 
ّ

اأق�س  -1
ع�رشين، اأي اأنق�س عنه ع�رشين، وزيادة الباء من تريف الرواة.
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فــن بــك يف النا�س« واأمــره اأن يدعو امل�سلمــني اإىل جمال�سته وموؤاكلته، 
ِّ
ولأطو

واأن ميهله ليتوب ويقبل �سهادته اإن تاب.

وتفقــد رجاًل يعرفه، فقيل له اإنه يتابع ال�ــرشاب. فكتب اإليه:اإين اأحمد اإليك 

ِل ل 
ْ
و ِب �َسِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّ

ْ
و َقاِبــِل التَّ

َ
اللـــه الذي ل اإله اإل هو »َغاِفِر الذَّنِب و

.
)1(

ري« ِه امْلَ�سِ
ْ
 اإَِلي

َ
و اإَِلَه اإِلَّ هجُ

، وبلغت 
)2(

فلم يزل الرجل يرددها ويبكي حتى �سحت توبته واأح�سن النزع

توبتــه عمر، فقال ملن ح�ــرشوا جمل�سه:»هكذا فا�سنعوا، اإذا راأيتم اأخًا لكم يف 

زلــة ف�سددوه ووفقــوا وادعوا اللـه اأن يتوب عليه، ول تكونــوا اأعوانًا لل�سيطان 

عليه«.

وقــد تكرر منه اإعفاء الزانيات من احلد ل�سبهة القهر والعجز عن املقاومة، 

وتكرر منه الإعفاء ملثل هذا العذر يف غري ذلك من احلدود.

فلــم يكن عمر بال�رشيع املتعط�ــس اإىل اإقامة احلد، ومل يعرف عنه اأنه اأقام 

حّداً وله مندوحة عنه.

ويف ق�ســة ولــده منــادح �ستــى تر�سيه على �ســدة ترجه وتريــه، ثم ل 

حاجة مبثله اإىل رياء العدل فيجرر على ابنه، وي�رشف يف الق�سوة عليه، ليقال 

ى بينه وبني غريه.
ّ
اإنه �سو

واأ�ســح مــن ذلــك، اأن ناأخــذ بروايــة عبــد اللـه بن عمــر وهو اأحــق النا�س 

ى هذه 
َ
و

َ
باملبالغــة يف عــدل اأبيه، لو كانــت املبالغة مما يجمل مبثله، فقــد ر

الق�سة فقال ما خال�سته: اإن اأخاه عبد الرحمن واأبا �رشوعة عتبة بن احلارث 

رنا 
ّ
�سكــرا فلما اأ�سبحا انطلقا اإىل عمرو بن العا�س، وهو اأمري م�رش فقال: طه

فاإنا قد �سكرنا من �رشاب �رشبناه! ومل اأ�سعر اأنهما اأتيا عمراً بن العا�س. فقلت: 

واللـه ل يحلق اليوم على روؤو�س الأ�سهاد. ادخل اأحلقك! وكانوا اإذ ذاك يحلقون 

مــع احلد، فدخل معي الدار فحلقت اأخي بيــدى، ثم جلدهما عمرو بن العا�س، 

ف�سمــع عمــر بن اخلطاب فكتــب اإىل عمرو، اأن ابعث اإيّل بعبــد الرحمن بن عمر 

على قتب، ففعل ذلك عمرو. فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من 

3 من �سورة غافر. اآية   -1
اأح�سن النزع: كف عما كان فيه وانتهى.  -2
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)1(

ب
ّ
اأجــل مكانه منــه. ثم اأر�سله فلبث �سهــراً �سحيحًا ثم اأ�سابه قــدره، فتح�س

عامة النا�س اأنه مات من اجللد ومل ميت منه.

هــذه رواية عبد اللـه عــن اأبيه واأخيه، ولو كان الأمر مبالغة يف عدل عمر، 

لكان البن اأحق النا�س بهذه املبالغة، اأو كان الأمر رحمة بعبد الرحمن، لكان 

الأخ اأحق النا�س بهذه الرحمة. ولكنه اأمر �سدق ل نق�س فيه ول زيادة.

فالــذي يجــوز لنا اأن نقبله مــن هذه الق�سة هو؛ اجلانــب الذي ي�ستقيم مع 

خالئــق عمر ول يناق�سها. وهو العــدل ال�سحيح يف حما�سبة ولده على ذنبه، 

ول زيــادة ول �سيمــا الزيادة التــي ل ت�ستقيم مع عدله ورحمتــه على ال�سواء، 

وكال العدل والرحمة من �سفاته الأ�سيلة فيه.

نعــم كانت الرحمة من �سفاته التي وازنت فيــه العدل اأح�سن موازنة. فما 

ه من الأقوياء املعتدين، كما كان يحبه لنجدته  عهــد فيه اأنه اأحب العدل لغ�سّ

ال�سعيف املعتدى عليه.

ول مينعــّن ذلك اأن كان خ�سن امللم�س �سعب ال�سكيمة جافيًا يف القول اإذا 

ا�ستجُغ�ســب وا�ستجُثري، فلي�ست اخل�سونــة نقي�سًا للرحمة، ولي�ست النعومة نقي�سًا 

بون باأرحم النا�س. فقد يكون  للق�ســوة. ولي�س الذين ل ي�ستثــارون ول ي�سَتْغ�سَ

الرجــل ناعمــًا وهو منطــو على العنــف والبغ�ساء، ويكون الرجــل خ�سنًا وهو 

اأعطــف خلــق اللـه على ال�سعفاء، بــل كثرياً ما تكون اخل�سونــة الظاهرة نقابًا 

ي�سترت به الرجل القوي فراراً من مظنة ال�سعف الذي ي�ساوره من قبل الرحمة. 

فال تكون مداراة الرقة اإل عالمة على وجودها وحذراً من ظهورها.

ومــن املاألــوف يف الطبائع اأن الرجــل الذي يق�سو وهــو معت�سم بالواجب 

قلمــا ينطبــع على الق�سوة، ول�سيمــا اإذا كان الواجب عنده �سيئــًا عظيمًا يزيل 

كل عقبــة ويبطــل كل حجة، ويقطع كل ذريعة. فهــو اإمنا يعت�سم بالواجب يف 

هــذه احلالة كما يعت�سم الإن�ســان باحل�سن املنيع كلما خ�سي اأن تقتحم عليه 

طريقــه، ولول خــوف الرحمة اأن تغلبه ملــا كانت به حاجــة اإىل ذلك احل�سن 

املنيــع، ول �سيمــا حني يكون ح�سنــًا بالغًا يف املنعة كمــا كان الواجب عند 

عمر بن اخلطاب.

ب: ظن.
ّ
1- ت�س
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اأراأيــت هــذا الرجل ال�سارم احلازم قا�سيًا قــط اإل با�سم واجب اأو يف �سبيل 

واجــب؟ كال ومــا نذكر اأننا �سمعنــا رواية واحدة من روايــات �سّدته اإل ملحنا 

غها. ومن كانت الق�ســوة طبعًا فيه 
ّ
الواجــب قائمــًا اإىل جانبها يزكيهــا وي�سو

فمــا هو بحاجة اإىل واجب يغريه بالق�سوة، بل هو يف حاجة اإىل واجبات عدة 

تنهاه عنها وتغريه باجتنابها.

ولي�ــس ق�ساراه يف هذا اخللق؛ اأنه غري قا�ــسٍ اأو اأن الرحمة كانت تنفذ اإىل 

فى 
ْ
قلبــه كلما طرقته واتخذت �سبيلها اإليه، فاإذا ن�سيبه من الرحمة قد كان اأو

جــداً مــن ذاك، وكانت هذه الف�سيلة من ف�سائلــه الأ�سيلة فيه ل تكاد تفارقه 

يف عامــة حياته، حتى لي�سح اأن ت�ــرشب الأمثال برحمته كما كانت ت�رشب 

الأمثال بعدله، واأن يقرن لقب العادل بلقب الرحيم.

ويف �ســدد الكالم عن اخلليفة الإ�سالمي الكبري قد يهمنا خلق الرحمة فيه 

خا�سة، لأن �ساأنها يف التقريب بينه وبني الإ�سالم غري قليل.

فمن املحقق اأن رقته للم�سلمني وللدين الذي يدينون به كانت مقرونة يف 

اأول الأمر برحمته لمراأتني �سعيفتني راآهما يف حالة من ال�سكوى تلني القلب 

 ومت�سح جفوة العناد والبغ�ساء.
)1(

رب وتكف الغجُ

قالــت اأم عبــد اللـه بنت حنتمة: مّلــا كّنا مهاجرين اإىل احلب�ســة اأقبل عمر 

، وكنا نلقــى منه البالء والأذى والغلظــة علينا، فقال يل: اإنه 
ٌّ
حتــى وقف علي

النطــالق يا اأم عبــد اللـه: قلت: نعم. واللـه لنخرجــن يف اأر�س اللـه، اآذيتمونا 

وقهرمتونــا، حتى يجعل اللـه لنا فرجًا. فقال: �سحبكــم اللـه، وراأيت منه رّقة 

مل اأرها قط.

وحديثه مع اأخته فاطمة يف �سبب اإ�سالمه م�سهور متواتر يف اأوثق الروايات. 

فاإنــه �رشبها حني علــم باإ�سالمها فاأدمى وجهها، فاأدركتــه الثورة اخلّطابية 

التي فيها منها بع�س ما فيه وقالت وهي غ�سبى: يا عدو اللـه! اأت�رشبني على 

ث: نعم! فقالت: ما كنت فاعاًل فافعل. اأ�سهد اأن ل 
ّ
ــد اللـه؟ قال غري مرتي

ّ
ح

َ
اأين اأجُو

اإله اإل اللـه واأن حممداً ر�سول اللـه، لقد اأ�سلمنا على رغم اأنفك.

ويذكــر لنا رواة الق�سة التــي اتفقت عليها روايات كثــرية؛ اأنه ندم وخلى 

اأي تلني ال�سديد القا�سي. رب: تخفف احلدة  1- تكف الغجُ
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عن زوجها – بعد اأن �رشعه وقعد على �سدره – ثم انتحى ناحية من املنزل 

ة اإىل حيث لقي 
ّ
وطلــب ال�سحيفــة التي كتبت فيها اآيات القــراآن، وخرج من ثم

النبي، فاأعلن �سهادة الإ�سالم على يديه.

ة عمــر، ونرى كيف كانــت تتم�ّسى فيها 
ّ
وغــري ع�سري علينــا اأن نرقب طوي

اخلوالج واخلطرات وهو يتحدث اإىل املراأتني: بنت حنتمة، وبنت اخلطاب.

فهــذا بطل منا�سل ي�سحذه الن�سال اإذا لقي اأنداده من الأبطال واأقرانه من 

الرجال: الإ�ساءة تتبعها الإ�ساءة والتحدي يعقبه التحدي، وكلما قوبل البط�س 

 وم�سى العداء �سططًا ل 
)1(

رة الغ�سب وثارت نحيزة القتال
ْ
مت �سو

ّ
مبثلــه ت�رش

ــن. فال مو�سع هنا 
ْ
ي

َّ
اعتــدال فيــه ول نكو�س عنه حتــى ينك�رش عدو من العدو

 على ذلــك �سهوراً و�سنني 
)2(

لرحمــة ول �سبيــل لها اإىل ظهــور. وتتمادى ال�رشة

وكاأن الرحمة مل تخلق يف النف�س ومل ي�سمع لها يف حنايا ال�سدور �سوت.

اأمــا املــراأة ال�ساكيــة اأو املــراأة الداميــة اإذا واجهت ذلك البطــل القوي فما 

حاجته اإىل قوته ون�ساله؟ وما اأحرى تلك القوة اأن تهداأ يف مكانها كاأنها هي 

اخلليقــة اخلفية التــي مل تخلق ولي�س لها �سوت م�سموع! ومــا اأقربها اإذن اإىل 

اأن تخجــل من اإيذائها وتندم على ق�سوتها وتتــوب اإىل التوبة واخل�سوع وهما 

من لباب الدين.

اإن العــرب ي�ستقــون الرحمــة مــن الرحــم اأو القرابــة، وهو ا�ستقــاق عميق 

املغــزى يهدينــا اإىل ن�ساأة هــذه الف�سيلــة الإن�سانية العالية، ومــودة عمر بن 

اخلطــاب لرحمه وذوي قربــاه ل تنح�رش دلئلها يف رحمتــه لأخته ال�ساكية 

الثائــرة. فاإن املراأة قد ترحم ل�سعفها يف موقــف �سكواها وياأ�سها. ولو كانت 

بعيــدة الآ�ــرشة منقطعة الن�سب. اإمنا يدل على مودتــه لذوي قرباه؛ ذلك احلب 

الــذي كان ي�سمره لأبيه بعد موته مع �سدته عليه وغلظته يف زجره وتاأديبه. 

فكان يطيل احلديث عنه وينقل اأخباره ويق�سم با�سمه. وظل يق�سم با�سمه وهو 

 امل�سلمون عن الق�سم باأ�سماء من ماتوا على اجلاهلية.
َ
ِهي كهل اإىل اأن نجُ

وندر بني النا�س من اأحب اإخوته كما كان عمر يحب اأخاه زيداً يف حياته، 

1- النحيزة: الطبيعة والغريزة.
2- ال�رشة: ال�رش. 
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، وجعل 
)1(

وبعــد مماتــه، فما �ساء اأحــد اأن يبكيه اإل ذكــره له ففا�ست �سوؤونــه

بعــد قتله يتاأ�سى مبن اأ�سيب مثــل م�سابه ول يرى اأحداً فقد اأخًا له اإل التم�س 

الأ�سوة عنده.

حكــى اأحمد بن عمــران العبدي عن اأبيه عن جده قال: »�سليت مع عمر بن 

اخلطاب ال�سبح، فلما انفتل من �سالته اإذا هو برجل ق�سري اأعور متنكبًا قو�سه 

ن هذا؟ فقيل: متمم بن نويرة. فا�ستن�سده رثاءه لأخيه، 
َ
وبيــده هراوة ف�ساأله: م

فاأن�سده حتى بلغ اإىل قوله:

من الدهر حتى قيل لن يت�سدعا وكنا كندماين جذمية حقبة

ومالـكـا كاأين  تفرقنا  لطول افرتاق مل نبت ليلة مـعًافلما 

 

فقــال عمر: هــذا واللـه التاأبني، يرحم اللـه زيد بن اخلطاب! اإين لأح�سب اأين 

لو كنت اأقدر اأن اأقول ال�سعر لبكيته كما بكيت اأخاك. ثم �ساأله: ما اأ�سد ما لقيت 

علــى اأخيك من احلزن؟ فقال: كانت عيني هــذه قد ذهبت فبكيت بال�سحيحة، 

فاأكــرثت البــكاء حتى اأ�سعدتها العــني الذاهبة وجرت بالدمــع. فقال عمر: اإن 

هــذا حلــزن �سديد. ما يحزن هكذا اأحد على هالك. قــال متمم: لو قتل اأخي يوم 

اليمامــة كمــا قتل اأخوك ما بكيت اأبداً. ف�سرب عمــر وتعّزى عن اأخيه وقال: ما 

عّزاين اأحد عنه باأح�سن مما عزيتني«.

هذا هو عمر من وراء النقاب.

فما كان اأحوجه ر�سي اللـه عنه اإىل ذلك النقاب، وما اأقل الغرابة يف ذلك 

النقــاب من ال�سدة والهيبة حني ينفذ الناظر اإىل ما وراءه فريى مكان احلاجة 

اإليه.

وقــد يرحــم الرجل اأهــل الرحم والقرابــة ويجفو غريهم مــن النا�س، ولكن 

ق، وتخلــق هي �سبب 
ّ
الرحمــة الأ�سيلــة يف الطبــاع ت�سوي يف املــودة ول تفر

الرحمة ول تنتظر حتى تفر�سها عليها القرابة باأ�سبابها. فكان عمر كما روى 

»احل�ســن« يذكر ال�سديق من اأ�سدقائه بالليل فيقــول: يا طولها من ليلة! فاإذا 

�سّلى الغداة غدا اإليه، فاإذا لقيه التزمه اأو اعتنقه.

1- ال�سوؤون: الدموع.



47

وكان بكاء طفل يزعجه ويقطع عليه �سالته وينّغ�س عليه ليله.

قدمت رفقة من التجار فنزلوا امل�سلى، فاقرتح على عبد الرحمن بن عوف 

اأن يذهبــا ليحر�ساهــم من ال�رشقة، ثم باتــا يحر�سان وي�سليــان، ف�سمع بكاء 

ك، ثم عاد اإىل 
ّ
�سبــي، فتوجه نحوه وقال لأمــه: اتقي اللـه واأح�سنــي اإىل �سبي

مكانــه ف�سمع بــكاءه فرجع اإىل اأمه كرة اأخرى، ثم �سمع بكاءه اآخر الليل فقال 

حك! اإين لأراك اأم �سوء ما يل اأرى ابنك ل يقر منذ الليلة؟ قالت: يا عبد 
ْ
لأمه: وي

 ف�ساألها: ومَل؟ فقالت: لأن 
)1(

اللـــه قد اأيرمتني منذ الليلــة. اإين اأجُربعه عن الفطام

ا علم اأنهــا فطمته دون �سن 
ّ
عمــر ل يفر�ــس اإل للفطيــم! ف�ساألها: وكم لــه؟ فلم

الفطــام اأمر مناديًا فنادى األ تعجلوا �سبيانكم عن الر�ساع فاإّنا نفر�س لكل 

مولود يف الإ�سالم.

وق�ستــه مع ال�سبية اجلياع م�سهــورة ولكنها تعاد لأنهــا اأحق ق�سة باأن 

تعاد.

قــال اأ�سلــم: خرجنا مع عمــر ر�سي اللـه عنــه اإىل حرة واقم حتــى اإذا كنا 

 فقال: يا اأ�سلم اإين اأرى ها هنا ركبانًا ق�رش بهم الليل 
)3(

 اإذا نار توؤرث
)2(

ب�رشار

والربد. انطلق بنا!

»فخرجنــا نهــرول حتى دنونــا منهم، فــاإذا بامــراأة معها �سبيــان وِقْدر 

 فقال عمــر: ال�سالم عليكم يا اأهل 
)4(

من�سوبــة على نار، و�سبيانها يت�ساغون

ال�ســوء. وكــره اأن يقول: يا اأ�سحــاب النار. فاأجابتــه امراأة: وعليكــم ال�سالم! 

فقال: اأاأدنو؟ فقالت: اأدن بخري اأو دع. فدنا منها فقال: ما بالكم؟ قالت: ق�رش 

بنــا الليل والربد. قــال: وما بال هوؤلء ال�سبية يت�ساغون؟ قالت: اجلوع! قال: 

واأي �ســيء يف هذه القــدر؟ فقالت: مــاء اأ�سكتهم به حتى ينامــوا. واللـه بيننا 

وبــني عمر! فقال: اأي رحمــك اللـه وما يدري عمر بكم؟ فقالت: يتوىل اأمرنا ثم 

 فقال: انطلق بنا.
َّ
يغفل عنا؟ فاأقبل علي

ده.
ِّ
و

َ
اأح�س�سه على الفطام واأجُع اأين  اأربعه عن الفطام: املق�سود   -1

2- �رشار: مكان على مقربة من املدينة.
3- توؤرث: توقد. 

4- يت�ساغون: يت�سايحون. 
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 من 
)2(

ة
ّ
 من دقيق وكب

)1(
»فخرجنا نهــرول حتى اأتينا الدقيق. فاأخرج ِعدًل

! قلــت: اأنا اأحملــه عنك. قال: اأنت تمــل وزري يوم 
ّ
�سحــم، وقــال: احمله علي

القيامة! ل اأم لك!

 فحملتــه عليه، وانطلقت معه اإليها نهرِول، فاألقى ذلك عندها، واأخرج من 

.
)3(

 لك
ُّ
 واأنا اأحر

ّ
الدقيق �سيئًا فجعل يقول لها: ذري علي

وجعــل ينفخ تت القدر. وكانت حليته عظيمــة، فراأيت الدخان يخرج من 

خاللهــا حتى طبخ لهــم. ثم اأنزلها واأفرغ احلريــرة يف �سحفة وهو يقول لها: 

ده – ومل يزل حتــى �سبعوا وهي تقول له: 
ّ
اأطعميهــم واأنــا اأ�سطح لهم – اأي اأبر

جزاك اللـه خرياً، كنت بهذا الأمر اأوىل من اأمري املوؤمنني«.

واأمثــال هــذه الق�سة يف �سرية عمر كثري، ل يقــال اإنها هي ومثيالتها من 

ال�سعــور بالتبعة ولي�ســت من الرحمة، لأن العهد بال�سعور بالتبعة اأن ياأتي من 

الرحمة، ولي�س العهد بالرحمة اأن تاأتي من ال�سعور بالتبعة!

كذلك ل يقال اإنه قد كان يطيع اأمراً �سماويًا تركت له نف�سه اأو مل تتحرك، 

فاإن النف�س التي تتحرك لالأمر ال�سماوي هي النف�س التي فيها اخلري ولها رغبة 

فيــه، وقلما ت�سفق من عقاب ال�سماء اإل اأن ت�سعــر باأمل الظلم ومبلغ ا�ستحقاقه 

للعقاب.

علــى اأن عمــر كان يرحم يف اأمور يحول فيها النفــور الديني دون الرحمة 

عند كثريين.

فمن ذلك اأنه راأى �سيخًا �رشيراً ي�ساأل على باب، فلما علم اأنه يهودي قال 

لــه: ما اأجلاأك اإىل ما اأرى؟ قال: اأ�ساأل اجلزية واحلاجة وال�سن! فاأخذ عمر بيده 

وذهــب به اإىل منزله، فاأعطاه ما يكفيه �ساعتها، واأر�سل اإىل خازن بيت املال 

 فواللـه ما اأن�سفناه اإن اأكلنــا �سبيبته ثم نخذله 
)4(

يقــول: انظر هذا و�رشبــاءه

عند الهرم. اإمنا ال�سدقات للفقراء وامل�ساكني. والفقراء هم امل�سلمون، وهذا من 

1- العدل: اجلوال. 
2- كبة من ال�سحم : مقدار منه.

اأتخذ لك حريرة، وهو احل�ساء من الدقيق والد�سم. اأي   لك: 
ّ
اأحر  -3

4- �رشباوؤه: نظراوؤه واأمثاله.
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امل�ساكني من اأهل الكتاب، وو�سع عنه اجلزية وعن �رشبائه.

فهنا عّلمته الرحمة كيف يطيع الدين، ولن يطيع الدين هكذا اإل رحيم.

وقد فر�س عمر لكل مولود لقيط مئة درهم من بيت املال، كما فر�س لكل 

مولود من زوجني، وهي رحمة قد يحجبها النفور من الزنا وثمراته يف نفو�س 

اأنا�س ينفرون فال يرحمون.

بــل كان يرحــم كل خملوق حي حتى البهيم الــذي ل يبني ب�سكاية، فروى 

امل�سيــب بن دارم اأنه راآه ي�رشب رجاًل ويالحقــه بالزجر لأنه يحمل جمله ما 

ل يطيق.

 ليداويه وهو يقول: اإين خلائف 
)1(

وكان يدخــل يده يف عقرة البعري الأدبــر

 الفرات 
)2(

 بطف
ٌ
اأن اأ�ســاأل عمــا بك. ومن كالمــه يف هذا املعنى: لو مات جــدي

خل�سيت اأن يحا�سب به عمر، واإنه ل�سعور بالتبعة عظيم.

لكنــه كمــا اأ�سلفنا لن ينبــت يف قلب كل اأمــري عليه تبعــة، اإل اأن يكون به 

منبت للرحمة عظيم.

•••
فنحــن اإذن بــاإزاء �سفة كبــرية اإىل جانب �سفــة كبرية:الرحمة اإىل جانب 

العــدل، وكلتاهما من الربوز والوثاقة وعمــق القرار مبثابة العنوان الذي يدل 

على �ساحبه، اأو مبثابة العن�رش الأ�سيل الذي يالزمه ويالب�سه ول يفارقه يف 

جملة اأعماله.

ومن خ�سائ�س عمر اأنه كان على هذا ال�ساأن يف جميع �سفاته امل�سهورة، 

خالفًا للمعهود يف ال�سفات الغالبة بني النا�س من املحامد كانت اأو العيوب. 

اإذ قلما يو�سم اإن�سان باأكرث من �سفة غالبة بهذه املثابة من التاأ�سل والربوز، 

فهــو عــادل اأو رحيم اأو غيور اأو فطــن اأو وثيق الإميان، ثــم تطغى اإحدى هذه 

ال�سفات على �سائرها فال تعطيها اإىل جانبها مكانة ر�سوخ وا�ستقرار.

وعلــى غري هــذا العهد كان عمر يف جميع �سفاته الكبــرية التي ذكرناها، 

فكانــت كل �سفــة منهــا يف قوتهــا ور�سوخهــا تكفــي للغلبــة علــى �سخ�سية 

1- البعري الأدبر: امل�ساب بالدبر وهو مر�س ي�سيب الدواب كالقرحة.
2- طف الفرات: بـ »�ساطئه«.
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تت�ســم بها ول تذكر بغريها، واإنه ليت�سف بهــا فتاأخذ من �سماته ومعامله ما 

يخ�س�سها به ولو كانت من ال�سفات القومية ال�سائعة يف اأبناء جلدته جميعًا، 

ل اإليك اأنها �سمة مميزة له مل توجد يف غريه. 
ّ
فيخي

فاأحــرار العرب كلهم غيور. ولكنك اإذا قلت »العربي الغيور« فكاأمنا �سميت 

عمــر بــن اخلطاب.لأنه طبع هذه ال�سفــة القومية بطابعه الــذي ل ي�سبهه فيه 

غريه، فكان الغيور بني الغيورين.

قــال اأكرب اأ�سدقائه واأكرب العارفــني به حممد عليه ال�سالم: »اإن اللـه غيور 

يحب الغيور، واإن عمر غيور«.

وتــدث اإىل �سحبه يومــًا وعمر فيهم فقــال: »بينما اأنا نائــم راأيتني يف 

اجلنــة، فــاإذا امراأة تتو�ســاأ اإىل جانب الق�رش، فقلت: ملن هــذا الق�رش؟ فقالوا: 

ت مدبراً. فبكى عمر وقــال كاملعتذر: اأعليك اأغار يا 
ْ
لعمــر. فذكرت غريته فوّلي

ر�سول اللـه؟«. 

وكانــت هذه الغــرية معروفة خم�سية بــني جميع من يعرفونــه وي�سمعون 

بطباعــه، والن�ساء من باب اأوىل يعرفنها ويعهدنهــا ويتقينها كما مل يتقينها 

قط من غريه.

نه وي�ستكرثنه عالية 
ْ
ا�ستاأذن على النبي يومًا وعنده ن�ساء من قري�س يكلم

اأ�سواتهن، فلما ا�ستاأذن عمر قمن يبتدرن احلجاب.

فدخل والنبي ي�سحك.

قــال عمر: اأ�سحــك اللـه �سنك يا ر�سول اهلل. كاأنــه ي�ساأله عن �سبب �سحكه. 

فقــال عليــه ال�ســالم: عجبت من هــوؤلء الالتي كــن عندي ملا �سمعــن �سوتك 

ابتدرن احلجاب.

قــال عمر: فاأنت يا ر�سول اللـه كنــت اأحق اأن يهن. ثم التفت اإليهن يقول: 

اأي عدوات اأنف�سهن! اأتهبنني ول تهن ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم؟

قلــن، ول يخــذل املراأة ل�سانهــا يف هذا املقــام: نعم اأنت اأغلــظ واأفظ من 

ر�سول اللـه!

وح�سبــك مــن غريته اأنه هو الذي اأ�سار على النبــي �سلى اللـه عليه و�سلم، 

بحجاب اأمهات امل�سلمني، وكان يرى اإحداهن يف الظالم ذاهبة لبع�س �ساأنها 

فيقول لها: عرفتك يا فالنة! لرييها اأنها يف حاجة اإىل مزيد من التحجب. وقد 
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�سجرت اإحداهن منه لهذا فقالت له: واإنك علينا يا ابن اخلطاب والوحي ينزل 

يف بيوتنا؟

على اأن الغرية يف ابن اخلطاب، مل تكن غرية مق�سورة على املراأة وكفى. 

بــل غريته على املراأة مل تكن اإل �سطــراً من غريته على كل حرم وحوزة. فمن 

هــذه الغــرية العامــة �سيا�ستــه العربية التي كانــت ت�سد الغربــاء عن جزيرة 

العــرب كاأنهــا احلرم املو�ســد، ومنهــا غريته على الــزي العربــي وال�سمائل 

العربيــة، ومنها غريته علــى العقيدة وحدود ال�رشيعــة، وغريته على كل حق 

يحميه غيور.

والأحاديــث عنــه يف هذه اخل�سلة تتعدد يف معار�ــس �ستى، كما تعددت 

اأحاديــث عدله ورحمتــه وكل �سفة بارزة فيه.ف�ساأن هذه ال�سفات اأن يظهرن 

اأبــداً حيــث ظهر له قــول اأو عمل، لأنهن اأ�سيالت مطبوعــات يختلطن بكل ما 

عمل وقال.

اإل اأنك تقروؤها جميعًا فتخرج منها باأثر واحد ل اختالف فيه.

ذلك اأن عمر كان يغار على حق ول يغار من اأحد ول ينف�س على ذي نعمة.

فــاإذا قيــل لك: اإن عمر قد غار فلن يخطر لــك اأن ت�ساأل: ممن كانت غريته؟ 

واإمنا يخطر لك اأن ت�ساأل يف كل مرة: عالم غار؟ ولأي �سيء كان يغار؟

فهــو يغار على حــق اأو يغار على عر�س، اأو يغار علــى دين، اأو يغار على 

�سديق اأو �ساحب حرمة، ول يغار من هذا اأو ذاك لنعمة اأ�سابها هذا اأو ذاك.

اإمنــا كان يغــار على �سيء يحميــه ويعلم من نف�سه القــدرة على حمايته، 

ن يريــد احلماية لغــريه، ول يريد انتــزاع اخلري لنف�ســه اأو غلبة 
َ
فهــي غــرية م

اإن�سان على حظه.

ا�س الطبع، �سديد ال�سكيمــة، موؤمن باحلق وحرماته، قادر 
ّ
رجــل قوي، جي

علــى تقومي من يحيد عنها ويجرتئ عليها. فاإن مل يكن هذا غيوراً فمن يكون 

الغيور؟

وقل يف ذكائه وفطنته واأملعية ذهنه ما تقول فيما ا�ستهر به من �سفات 

العــدل والرحمــة والغــرية، واإن كانــت هــذه ال�سفــة اأحوج منهــن اإىل ال�رشح 

والتحليل. 

فبع�ــس امل�ست�رشقــني الذين اأثنوا عليه قد عر�ســوا لأمر تفكريه فو�سفوه 
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باأنه حمدود التفكري، اأو اأنه ياأخذ الأمور مبقيا�س واحد.

اثة منقطع 
ّ
ونحــن ل نقول؛ اإن عمــر ر�سي اللـه عنه، خلق بذهن عــامل بح

للك�ســف والتنقيب، ول اأنه خلق بذهن فيل�سوف مطبوع على التجريد والذهاب 

بالفكــر يف مناحي الظنــون والفرو�س، ول اأنه خلق بذهــن منطقي يدور بني 

الأقي�ســة والحتمــالت مــدار الرتجيح والتخمــني. فالواقع اأنــه مل يكن كذلك 

ول يعيبــه األ يكونــه، واأنه كان معنيًا بالعمل قبل عنايتــه بالنظر اأو الفر�س 

والتقديــر، ولكن الفرق بعيد بني هذا وبني الفكــر املحدود والنظر الذي يقي�س 

الأمور بقيا�س واحد.

فعمر كانت له فطنة الرجل العليم بنقائ�س الأخالق وخبايا النفو�س، ومل 

يحكم عليها قط كاأنه ينظر اإليها من جانب واحد اأو يطبعها يف تفكريه بطابع 

واحــد. بــل علم الدنيــا وعلم كيف يتقلــب الإن�سان، وراح يف علمــه هذا يراقب 

النا�ــس مراقبة اجلذور، ويقيم عليهم الأر�ســاد اإقامة الرجل الذي ل يفوته اأن 

ينتظر منهم ما ينتظر من خري و�رش وقوة و�سعف و�سالح وف�ساد.

وكفــى مــن كلماته الدالة عليه اأن نذكر اأنــه كان يحب اأن يعرف ال�رش كما 

يعــرف اخلــري، لأن »الذي ل يعرف ال�رش اأحرى اأن يقع فيه« واأنه كان يحب اأن 

يعــرف الأعذار كما يعرف الذنوب، حيث يقول: »اأعقل النا�س اأعذرهم للنا�س«، 

واأنــه هــو القائــل: »احرت�سوا من النا�ــس ب�سوء الظــن«، وهو القائــل مع ذاك : 

»اأظهــروا لنا اأح�سن اأخالقكــم واللـه اأعلم بال�رشائر«. يوفــق يف هذين القولني 

بــني �سهــر احلاكم الذي ل ينبغــي اأن تخفى عليه خافية، وبــني عدل القا�سي 

نة ظاهرة.
ّ
الذي ل ينبغي اأن يحكم بغري بي

بــل لو كان عمــر بن اخلطاب حمــدود التفكري ينظر اإىل الأمــور من جانب 

واحد ملا كرثت م�ساورته للكبار وال�سغار والرجال والن�ساء م�ساورة من يعلم 

اأن جوانــب الآراء تتعدد، واأن لالأمور وجوهــًا ل تنح�رش يف الوجه الذي يراه، 

وكثرياً ما قال: »اأخوف ما اأخاف عليكم اإعجاب املرء براأيه«. ولي�س ا�ستطالع 

الآراء ول اخلــوف مــن الإعجــاب بالراأي �سيمــة رجل حم�ســور التفكري �سيق 

املنافذ اإىل احلقيقة.

وقــد عا�رشه اأنا�س من الدهــاة فخربوه وحذروه! وقــال املغرية بن �سعبة 

لعمــرو بــن العا�س: اأاأنت كنــت تفعل اأو توهم عمــر �سيئًا فيلقنــه عنك؟ واللـه 
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مــا راأيت عمر م�ستخليًا باأحد اإل رحمتــه كائنًا من كان ذلك الرجل. كان عمر 

واللـه اأعقل من اأن يخدع واأف�سل من اأن يخدع«.

 ل يخدعه«. 
)1(

ّ
اإمنــا كان عمر كما و�ســف نف�سه »لي�س باخلب ولكن اخلــب

وهــذا هو احلــد الفا�سل اأح�سن الف�سل بني الدهاء املحمــود والدهاء املذموم، 

اأو بــني الفهم ال�سحيح واخلبيث القبيح. فهناك فطنة ت�سيء الظن لأنها تعرف 

ال�ــرشور التي يف طبائع النا�س، وفطنة ت�ســيء الظن لأنها ت�سعر �سعور ال�سوء، 

والفــرق بينهما عظيــم كالفرق بني اخلري وال�رش واملحمــدة واملذمة. فالفطنة 

الأوىل معرفــة ح�سنــة والفطنة الثانية خلــق رديء، واإمنــا كان عمر بالفطنة 

خــَدع غــريه اأو ينخدع لغريه، وهذا هــو احلد القوام 
َ
الأوىل مع�سومــًا مــن اأن ي

الذي ل نق�س فيه من جانبيه.

وكانــت له يف ا�ستيحــاء اخلفايا قدرة تقرب من مكا�سفــة الغيب لول اأنها 

ت�ستنــد اإىل التقدير ال�سحيح والظــن املدعوم باخلربة، وحكاية واحدة من هذا 

القبيــل تغني عن حكايــات، وهي حكايته مع املغرية الذي ا�ستكرث على عمرو 

ابن العا�س اأن يوحي اإىل عمر مبراده ويتداهى عليه.

فقــد هم عمر ر�ســي اللـه عنه باأن يعزل املغرية عــن العراق، ويويل جبري 

ابــن مطعم مكانه، واأو�سى جبرياً اأن يكتم ذلك ويتجهز لل�سفر. فاأح�س املغرية 

ميت 
جُ

و�ســاأل جلي�سًا لــه اأن يد�س امراأته، وهــي م�سهورة بلقط الأخبــار حتى �س

»لّقاطــة احل�سا« لت�ستطلــع النباأ من بيت جبري، وذهبــت اإىل بيته فاإذا امراأته 

ت�سلــح اأمره ف�ساألتهــا: اإىل اأين يخرج زوجك؟ قالت: اإىل العمــرة! قالت لّقاطة 

احل�ســا: بــل كتمك، ولو كانت لك عنده منزلة لأطلعك على اأمره! فجل�ست امراأة 

جبري متغ�سبة ودخل عليها وهي كذلك، فلم تزل حتى اأخربها واأخربت لّقاطة 

احل�ســا. وذهــب املغــرية اإىل عمر، ففاته مبــا علم وهو يقول لــه: بارك اللـه 

لأمــري املوؤمنــني يف راأيه وتوليته جبريا! فلم يعجب عمر من وقوفه على ال�رش 

بــل قــال: كاأين بك يا مغرية قد فعلت كيت وكيــت، كاأمنا �سمع وراأى.. واأن�سدك 

اللـــه هــل كان كذلك؟ قال املغرية: اللهم نعم. ثــم �سعد عمر اإىل املنرب ونادى 

1- اخلب: املخادع.
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 الن�سيج وحده؟ فقام 
)1(

يف النا�ــس: اأيها النا�س! مــن يدلني على املخلط املزبل

املغرية فقال: ما يعرف ذلك يف اأمتك اأحد غريك؟. فاأبقاه على وليته ومل يزل 

واليه على العراق حتى مات.

واإمنا كانت جماراته للداهية من هذا القبيل اإعجابًا بح�سافته ل انخداعًا 

مبكــره، وقد يتغابى ويعمل ما يريــده املتداهي عليه، لأنه اأدرك مرمى كالمه 

وفهــم ما فيه من �ســواب، كما �سنع مع عمرو بن العا�س يف خطبة اأم كلثوم 

بنت علي ر�سي اللـه عنهما. و�سياأتي الكالم عنها يف ف�سل تال.

علــى اأن القدرة الذهنيــة التي امتاز بها عمر يف غنى عن ال�ستدلل عليها 

مبــا قــال ومــا قيل فيــه، ومــا دار بينه وبــني بع�س القــوم مــن امل�ساجالت 

واملحــاورات. اإنــه عمــل مل يعملــه اإل القليل مــن اأقدر احلــكام يف تاريخ بني 

الإن�سان، وكفى بذلك دلياًل على قدرته الذهنية ل حاجة بعده اإىل دليل. �سا�س 

�سعوبــًا بينها مــن الختالف مثل ما بني العرب والفر�س، وبني الفر�س والقبط 

 بعوثًا واأ�ــرشف على ميادين 
َّ

ــري
َ
ــب ولة وانتــدب قواداً و�س

ّ
وال�سوريــني، ون�س

قتال، واأقام نظمًا يف احلكومة وراقب رعاة ورعية فيما يعلنون وما يبطنون، 

وجنح يف كل ما عمل جناحًا منقطع النظري غري مردود اإىل امل�سادفة ول اإىل 

ارجتــال املغامريــن، ولي�س هذا كله مما ي�سطلع به رجــل حمدود الفكر �سيق 

الأفــق، قليل اخلربة باجلماعــات والأفراد. فاإذا ا�ستوفى هــذا احلظ الوايف من 

القــدرة الذهنيــة، فذلك ح�سبه منها وح�سب كل مــن ت�سدى ملثل عمله ونه�س 

،ول عليه بعد ذلك اأنــه مل يفكر على منط الفال�سفة واأقطاب العلم 
)2(

مبثــل وقره

واأ�ساطــني املنطق والريا�سة، فاإن الدنيا مل تخرج لنــا عمر ليزيدنا اأفالطونًا 

اآخر اأو اإقليد�س ثانيًا اأو »فارادي« �سابقًا يف الزمن القدمي، بل اأخرجته للنا�س 

ليكــون موؤ�س�ــس عهد وحمول تاريخ. فــاإذا تاأّدى به عقله اإىل تلــك الغاية فهو 

العقــل ال�سائــب يفكر على النحو الــذي خلق له ويبلغ الق�سد الــذي رمى اإليه. 

وعلينا نحن اأن نعرف كيف كان تفكريه واأن ن�سلكه بني قرنائه واأنداده.

اإمنا طراأت �سبهة العقل املحدود على امل�ست�رشقني الذين ظنوا به هذا الظن 

1- رجل خملط مزبل: يجمع بني الأ�سياء، ومييز بينها لقوة فكره.
2- وقره: حمله وم�سوؤوليته.
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من ناحية واحدة، وهي ناحية العدل الذي ل يلتفت ذات اليمني وذات ال�سمال، 

والق�ساء الذي يكيل اجلزاء دقة بدقة، ول يبايل بالنقائ�س واملفارقات.

ونظــروا اإىل جملة اآرائه يف امل�سائل اجللي فــاإذا هي من الآراء التي يغلب 

عليهــا القطــع واجلــزم والنطــالق اإىل غري غر�ــس ماثل ل تنحــرف عنه قيد 

�سعــرة، كاأنه قد جهل ما يف الدنيا من نقائ�س وخفايا ومن عوج وتعريج، اأو 

كاأنــه ال�سهم الثاقب ينفذ فيما اأمامه اإىل هدفــه املحدود، ول يلتفت اإىل �سيء 

يف نفاذه اأو يعوقه عائق دونه.

فخطــر لهــم اأن فطنتــه اإمنــا كانــت فطنــة فرا�سة فطريــة كالغريــزة التي 

تهتــدي علــى ا�ستقامة واحدة، ولكنها ل تنحــرف ول تت�رشف ول تخالف ما 

بلــت عليــه، واأنها فطنة العقــل املحدود والب�رش املــوكل بجانب واحد ينفذ 
جُ

ج

فيــه ول يحيــط به اأو يت�سعــب يف نواحيه. والفكر املحدود هنــا هو فكر اأولئك 

امل�ست�رشقني ل فكر عمر بن اخلطاب.

فالرجــل الذي ي�ستقيم على وجه واحــد ل يحيد عنه، هو واحد من رجلني: 

فاإما رجل ي�ستقيم على هذا الوجه لأنه ل يرى غريه ول يحيط مبا حوله.

واإمــا رجل ي�ستقيم على هذا الوجه لأنه قــادر على اخرتاق العقبات، عامل 

اأنها تنثني اإليه حيث كان دون اأن ينثني اإليها حيث كانت.

وا�ستقامــة عمــر بــن اخلطاب على وجهه مــن هذا القبيــل ولي�ست من ذلك 

القبيــل: هي ا�ستقامــة قدرة ولي�ســت با�ستقامة عجز، وهــي ا�ستقامة ت�رشف 

�رشيع ولي�ست با�ستقامة حمجور مقيد، ياأبى اأن يدور لأنه قد اأعياه اأن يدور.

هــي ا�ستقامــة حياة غالبة، ولي�ست با�ستقامــة اأداة كاملوازين ت�سوي بني 

الترب والرتاب، لأنها ل متيز بني الترب والرتاب.

فالرجل الذي يجتنب الت�رشف يف العدل عجزاً عن الفهم والتزامًا للحرف 

املكتــوب ونزوًل اإىل مرتبة املوازين التــي ل تعي ول تغ�سب ول تغار وغنمًا 

هو اآلة فقرية يف مادة احلياة.

اإمــا الــذي يجتنــب الت�رشف يف العــدل غرية علــى ال�سعيف وقــدرة على 

القــوي، وعلمــًا بالتبعة وا�سطالعــًا بجرائرها فذلك حي غنــي باحلياة يعدل 

لفــرط ال�سليقــة الإن�سانيــة والقدرة احليويــة، ول يعدل لأنه اآلــة ت�سبه امليزان 

الذي ل ح�س فيه.
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و�ستــان بني هذا وذاك. اإنهما لنقي�سان، واإن كانا يف ظاهر الأمر �سبيهني 

متقاربني.

ىل بنا يف هــذا املعر�س من العتماد 
ْ
والعتمــاد على الأمثلــة اخلا�سة اأو

على القواعد العامة والتقريرات النظرية.

فهــذه اأمثلــة ثالثــة مــن اأمثلة العــدل الــذي يبــدو لأول وهلــة كاأنه عدل 

ي بني الأوزان، واإن اختلفت القيم والأقدار، وتف�سل 
ّ
املوازيــن الآلية حني ت�سو

يف الأن�سباء بغري نظر اإىل فوارق الدنيا ومقت�سيات ال�سيا�سة وتبدل الأحوال. 

ونختارهــا مــن اأجهر الأمثلــة واأدناهــا اإىل تاأييد �سبهــات امل�ست�رشقني فيما 

زعموه من العقل املحدود، لرنى على قدر �سخامة هذه املثلة �سخامة اخلطاأ 

يف ا�ستخراج ما تدل عليه.

كان عمــرو بــن العا�ــس واليًا مل�ــرش وكان ابنه يجري اخليــل يف ميدان 

ال�سبــاق، فنازعه بع�ــس امل�رشيني ال�سبق واختلفا بينهمــا ملن يكون الفر�س 

ال�سابــق. وغ�سب ابــن الوايل ف�رشب امل�ــرشي وهو يقول: اأنا ابــن الأكرمني! 

فا�ستدعــى عمر الوايل وابنه حني رفع اإليه امل�ــرشي اأمره، ونادى بامل�رشي 

ع من النا�س اأن ي�رشب خ�سمه قائاًل له: ا�رشب ابن الأكرمني! ثم اأمره 
ْ
يف جم

اأن ي�ــرشب الــوايل لأن ابنه مل يجــروؤ على �رشب النا�ــس اإل ب�سلطانه، و�ساح 

بالوايل مغ�سبًا: مب ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً؟ فما جنا من 

يده اإل بر�سا من �ساحب ال�سكوى واعتذار مقبول.

وكان خالــد بــن الوليد، اأ�سهر قادة الإ�ســالم يف زمانه فاأح�سى عليه عمر 

بع�ــس املاآخــذ ومنها؛ اإنفاقه مــن بيت املال يف غري ما ير�ســاه. فاأمر به اأن 

يحاكــم يف جمل�س عــام كما يحاكم اأ�سغر جندي، وعزلــه بعد مقا�سمته فيما 

ميلك من نقد ومتاع.

وكان جبلــة بــن الأيهم، اأمــرياً ن�رشانيــًا فاأ�سلم واأ�سلمت معــه طائفة من 

 اإزاره فلطمــه جبلة على مــالأٍ من حجاج بيــت اللـه. 
ٌ
قومــه، ثــم وطئ اأعرابــي

فق�سى عمر لالأعرابي اأن يلطم الأمري على ذلك املالأ، لأن الإ�سالم ل يفرق بني 

�سوقة واأمري.

هــذه اأمثلــة العدل الــذي ل ين�ــرشف ول يلتفــت اإىل الدنيا ومــا فيها من 

فــوارق وتعريجات تتاأبى على الق�سا�س امل�ستقيم، وهي اأقوى ال�سبهات على 
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النظــر املحدود يف تقدير اجلزاء باحلرف املكتوب، دون اللتفات اإىل الأحوال 

واملقت�سيات.

فهــل هــي يف الواقع كذلــك؟ وهل كان علــى عمر اأن »يت�ــرشف« يف هذه 

الأق�سيــة بلباقة ال�سا�سة الدهــاة يف جميع الأزمــان، اإذ يحتالون على حرف 

ال�رشيعة ويدورون حول حدود القانون؟

نعــم كان عليه ذلك لــو عجز عن �سنة امل�ساواة واحتــاج اإىل احليلة. فاإمنا 

يعاب على الوايل عدل املوازين، ويحمد منه الت�رشف والدوران لأن امل�ساواة 

�سه لعاقبة �رش واأظلم من الإجحاف، فاإذا نظر اإىل 
ّ
تعييه، اأو لأن امل�ساواة تعر

عاقبــة امل�ساواة يف املعاملــة فراآها �رشاً واأظلم من عاقبــة التفرقة والتمييز، 

فقد وجب عليه اإذن اأن يدور حول احلقيقة واأل يواجهها ن�سًا بغري انحراف.

ولكــن اأيــن هــذا من عمــر واأين عمــر من هــذا؟ اإنــه كان قويًا قــادراً على 

العواقــب، وكان �سديــد الأمل من ظلم الظامل �سديــد اخلجل من خذلن املظلوم، 

وكان وثيــق الإميان بن�رش اللـه يف احلق ويف النجدة: فلماذا ينحرف؟ وملاذا 

يت�رشف؟ وملاذا يدور؟

كان قويــًا بطبعــه قويــًا باإميانــه فلماذا يهــاب قويًا جار علــى �سعيف؟ 

وملاذا يروغ من �رشامة القا�سي اإىل دهاء ال�سيا�سي الذي يدور حول احلقوق 

واحلدود؟

للم�ست�رشقني املتحدثني بالتفكري املحدود اأن ياأخذوا عليه ت�سهريه بكبار 

الــولة ويثبتوا به كل ما قالوه عن ذلــك التفكري املحدود الذي ين�سى الفوارق 

ول يحتال على املحظورات، ولكن ب�رشط واحد.

ذلــك ال�ــرشط هو؛ اأن يتوقعوا ولــو من بعيد اأن يثور ابــن العا�س ونظراوؤه 

علــى هــذا الق�سا�ــس، فيختل حكــم الدولة وينت�ــرش الأمر علــى اخلليفة ويقع 

املحظور اأ�سعاف ما كان واقعًا لو بطلت امل�ساواة بني ال�سوقة والولة.

اأمــا اأن يكون ابــن العا�س ونظراوؤه ل يثورون ويعلمــون من هو عمر وما 

قباهم اإذا ثاروا عليه.
جُ
هي ع

واإمــا اأن يكــون عمر ل يخ�ســى تلك الثورة ول يعباأ بهــا اإذا هي فاجاأته اأو 

جاءته على غري انتظار.

واأمــا اأن يكــون الأمــر يف �سمــريه ويف �سمائرهم يجري علــى البديهة 
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التــي ل خفاء بها ول �سك فيها، فكيف يقال اإذن اإن تفكري عمر يف ق�سا�س 

الولة كباراً و�سغاراً تفكري حمدود؟ واأين هو يف هذه احلالة مو�سع التفكري 

املحدود؟

اإنــه يف مو�سع واحد، وهــو كما اأ�سلفنا مو�سع الناقــد الذي ي�سف عمر 

بغــري و�سفــه، لأنه هو حمــدود الفكر يف قيا�ــس الرجال مبقيا�ــس واحد، اأو 

يف اعتقــاده اأن اخلطــوب تبقى كما هي ول تتغري كلمــا تغريت عليها اأيدي 

الرجال.

لقــد كان عمرو بن العا�ــس خطراً على اخلليفة الذي يغ�سب منه لو كان 

غــري عمــر، ولكنه هو – والذيــن كانوا اأجراأ منه على الفــن واأ�رشع منه اإىل 

الغ�سب – مل يكن لهم من خطر اإذا كان عمر هو الذي اأمر بالعزل وهو الذي 

ق�سى بالق�سا�س.

فاأجراأ منه ول ريب كان خالد بن الوليد، واأ�سهر منه بني �سيوف الإ�سالم 

لــو عمــد اإىل ال�سيف. ومع هذا نقم خالد عزلــه، فخطب النا�س وم�سى يقول: 

»اإن اأمــري املوؤمنــني ا�ستعملني على ال�سام حتى اإذا كانت بثنية – اأي حنطة 

– وع�ســاًل عزلنــي واآثــر بها غريي«. فمــا اأمتها حتى نه�ــس له رجل من 
ال�سامعــني فقال له: �ســرباً اأيها الأمري فاإنها الفتنة. فما تردد خالد اأن قال: 

اأما وابن اخلطاب حي فال.

نعم، ل فتنة وابن اخلطاب حي، ولو كان الغا�سب خالداً الغ�سوب، ومن 

ق له اأن ي�سكو ول جناح عليه.
جُ

هنا ح

واأطرف من هذا يف هيبة عمر بني ولته وقواده؛ اأنه كتب اإىل اأبي عبيدة 

ياأمره اأن يقا�سم خالداً ماله ن�سفني، فقا�سمه جميع ماله حتى بقيت نعاله، 

فقــال اأبــو عبيدة: اإن هذا ل ي�سلــح اإل بهذا فاأبى خالــد اأن يخالف اأمر عمر 

فاأعطاه اإحداهما واأخذ الأخرى.

لقــد نظرنا اإىل عمــر م�ستقيمًا ومل ننظــر اإىل اخلطوب، ولــو نظرنا اإليها 

لراأينا اأنها انثنت لتنقاد له وتتقي م�سادمته وت�ستقيم على منهاجه. فعلمنا 

مَل ا�ستقــام دون اأن يقــدح ذلك يف �سدق نظره اإىل الدنيا و�سدق فرا�سته يف 

خالئق النا�س.

ونــدع ق�سايا الــولة وننظر يف ق�سية الأمري؛ الذي ارتد عن الإ�سالم هو 
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وقومه، لأن عمر اأجربه على ق�سا�س امل�ساواة بينه وبني رجل من ال�سوقة. 

فمــاذا كان ينبغــي اأن يفعــل عمر غري ما فعــل من امل�ســاواة ال�سادقة بني 

الأمري ال�سارب وخ�سمه امل�رشوب؟

لعل داهية من دهاة ال�سيا�سة الذين ي�سفون اأنف�سهم بالنظر البعيد كان 

يوؤثــر اإر�ساء الأمري، وا�ستبقاء اأتباعه يف الإ�ســالم والحتيال على ال�ساكي 

مبا يوا�سيه ويغنيه عن اأن ي�سوي بني اخل�سمني، وميكن ل�سعيف من �رشب 

اأمري اعتدى عليه.

فهــل معنى ذلك اأن عمر كان يعوزه دهاء اأولئك ال�سا�سة وما عندهم من 

عد نظر مزعوم؟
جُ
ب

كال. بــل معنــاه اأن اأولئــك ال�سا�سة يعوزهــم ال�سخط علــى الظلم والغرية 

على احلق واليقني بالقدرة والإميان مبناعة الإ�سالم اأن ي�سيبه غ�سب اأمري 

�سابئ مبا ي�سريه، ولو كرث اأتباعه وال�سابئون يف ركابه.

معناه اأنهم احتاجوا اإىل الت�رشف وعمر مل يحتج اإليه.

وهــا هــي ذي ال�سنون قد م�ســت وتلتها الأحقاب والقــرون، فبدا لنا اأن 

النظــر البعيد والعدل ال�سديد يف هــذه الق�سية يلتقيان، واأن عمر كان اأح�سن 

املت�رشفني فيها، لأنه اجتنب الت�رشف الذي يهواه الدهاة. فقد اأفاد الإ�سالم 

مــا مل يفده بقــاء جبلة واأتباعه على دينه، ووقاه �ــرشراً اأ�سخم واأوخم من 

نكو�ــس اأولئــك ال�سابئني عنه. اأفــاده ثقة اأهله باإقامــة اأحكامه واطمئنان 

ال�سعفــاء اإىل كنفــه، ورهبة الأقويــاء من باأ�سه و�سمعتــه يف الدنيا برعاية 

احلق واإجناز الوعد وت�سديق معنى الدين، ول معنى له اإن كان اأ�سعف باأ�سًا 

من اأمري وجب العقاب عليه.

ويجــوز اأن الفــاروق مل ينظــر اإىل عواقب القرون، كما ننظــر اإليها الآن، 

بعــد اأن برزت من حيز الفر�س اإىل حيــز العيان. غري اأن الأمر الذي ل يجوز 

ل ميزان. اإن 
ْ
ل اآلة اأو عد

ْ
يف اعتقادنــا؛ اأنه عَدل يف ق�سية جبلة ونظرائها عد

امليزان لأقل من خملوق له حياة.

اأمــا الفــاروق يف هذه الق�سية، فقــد كان اأكرب من احليــاة الفانية، كان 

بطاًل يوؤمن ويعمل باإميانه، وهكذا يعلو الإن�سان ببطولة الإميان.

والعــربة التــي نخرج بها مــن هذا؛ اأن النظــرة الأوىل يف اأخالق عمر بن 
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اخلطاب ح�سنة ولكن النظرة الثانية هي على الأغلب الأعم اأح�سن من الأول.

فالناقــدون الأوروبيــون الذيــن ف�رشوا عدلــه امل�ستقيم القاطــع بالنظر 

ال�سيق والفكر املحدود مل يفهموه ومل ين�سفوه، ولو فهموه واأن�سفوه لعلموا 

اأن عدلــه امل�ستقيم القاطع زيادة يف القدرة ولي�س بنق�س يف الفطنة، اأو اأنه 

زيادة يف قوة الثقة وقوة الإميان ولي�س بنق�س يف العلم والبداهة، ومل يكن 

ع�سرياً عليهم اأن يفقهوا ذلك لو راجعوا اأنف�سهم وتريثوا يف حكمهم، لأن قوة 

لــق من اأخالقه ول عمــل من اأعماله،  الثقــة وقــوة الإميان ل تخفيان يف خجُ

ول تــزالن ممزوجتــني فيه بكل اإقدام وبكل اإحجــام. فكان يقدم على اأعظم 

اخلطوب ويحجم عــن اأهون الهينات ترجًا منها وتنزهًا عنها، اإذا اقت�سى 

ذلك وازع من قوة الإميان.

فلــم يكن مي�ســي قدمًا لأنه يغفــل عما حوله من النواتــئ واملنعرجات 

وال�سدود، بل كان مي�سي بينها قدمًا لأنه ل يباليها، ويوؤمن اأ�سدق الإميان 

اأنها تنثني له اإذا م�سى فيها، فال حاجة به اأن ينثني اإليها.

اإنه ليعلم العوج ولكنه يعلم اأنه اأقدر منه، لأنه يوؤمن بحقه اإميان القوي 

الوثيق، فله من قوته ومن اإميانه قدرتان.

اإنــه لريفع العــبء اإىل كاهله وهــو قائم ل يطاأطئ للنهو�ــس به، فلي�س 

الفــارق بينه وبني غريه اأنه يجهل العبء الــذي يعرفونه، اأو ين�سى العواقب 

التــي يذكرونهــا، اأو يتحلل من امل�ساعــب التي يتحرجون منهــا. كال! اإمنا 

الفــرق بينــه وبينهم اأنهم ينثنــون للخطوب، واأن اخلطوب هــي التي تنثني 

اإليه.

هــذه القوة يف اإميانه كانــت امل�سيطر الأكرب علــى كل خلق من اأخالقه، 

وكل راأي مــن اآرائه، بل كانــت هي امل�سيطر الأكرب على ما هو اأ�سعب مقاداً 

 مــن العقائد وال�سبهــات، وهي دوافع 
)1(

مــن الأخــالق والآراء، واأ�ســد عرامًا

ع قوي عزوف غيور.
ْ
رات الغريزة، وقلما خال منها طب

ْ
الطبع و�سو

فالأفــكار والأخــالق جانبــان مــن جوانــب النف�ــس الإن�سانيــة قابالن 

رات؟
ْ
لل�سوابط والقيود، ولكن ما القول يف الدوافع وال�سو

اأ�سد �رشا�سة و�سدة. اأ�سد عرامًا:   -1
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مثل الفكر كمثل ال�سفينة الطافية على وجه النهر لها �رشاع ولها �سكان، 

.
)2(

ان
ّ
 والرب

)1(
وعليهما معًا رقيب من النواتية

ومثــل اخللق كمثــل النهر املندفع تب�سه ال�سواطــئ والقناطر ويفي�س يف 

موعد ويعرف له جمرى، ويح�سب له مقدار.

م؟ ِ
َ
ولكن ما القول يف ال�سيل العر

�سا�س، ول بخلق 
جُ
رة اجلاحمة التي لي�ست بفكر ي�سو�س وي

ْ
مــا القول يف ال�سو

متميز ب�سماته وخ�سائ�سه ومراميه!

هن تبدو لنا قوة ال�سوابط والقيود.

وهنا اأي�سًا كانت �سوابط الإميان القوي يف نف�س عمر كاأقوى ما تكون.

رة اأكرب 
ْ
ول اأح�ســب اأن قلبــه الكبري جمحت به يف اجلاهليــة اأو الإ�سالم �سو

ِعي النبي اإىل امل�سلمني، فاأنكر اأن ينعى واأبى اأن ي�سمع �سوتًا  رته يوم نجُ
ْ
من �سو

بني امل�سلمني يزعم اأن حممداً قد مات، و�ساح والنا�س يف رهبة منه كرهبتهم 

م يومئذ على الروؤو�س: »واللـه اإين لأرجو اأن تقطع اأيدي 
ّ
مــن �سبح املوت املخي

رجال واأرجلهم يزعمون اأنه قد مات«.

ثم اأقبل اأبو بكر من م�سكنه على فر�سه، فنزل فتم�ّسى وئيداً �سامتًا ل يكلم 

له، 
ّ
 عليه وقب

ّ
م النبي وهو مغ�ّسى بالثوب، فك�سف عن وجهه ثم اأكب

ّ
اأحداً، وتيم

وبكى.

لة عمر وهو يكلم النا�س، فخــرج اإليهم فقال: اجل�س يا عمر! 
ْ
ثــم اأح�س �سو

واأقبــل علــى امل�سلمني يكلمهم بكالم ال�سماء: »اأمــا بعد، فمن كان يعبد حممداً 

فاإن حممداً قد مات، ومن كان يعبد اللـه فاإن اللـه حي ل ميوت.. وما حممد اإل 

تل انقلبتم على اأعقابكم، ومن  ر�ســول قد خلت من قبله الر�ســل، اأفاإن مات اأو قجُ

ينقلب على عقبيه فلن ي�رش اهلل �سيئًا و�سيجزي اهلل ال�ساكرين«.

فاأهوى عمر اإىل الأر�س واأناب.

وكاأنه وامل�سلمني معه ما علموا اأن اأنزلت هذه الآية حتى تالها عليهم اأبو 

بكر تلك ال�ساعة.

1- النوتي: املالح يف البحر خا�سة. جمعه النواتية.
جِري ال�سفينة. 

جُ
ان ب�سم الراء: من ي

ّ
ب

ُّ
الر  -2
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يا لروعة ال�سالل الزاخر؟

ويــا لروعــة ال�سابح القاهر الذي لوى به ليًا كاأمنــا قب�س منه على عرف، 

واأخذ له بعنان!

ىل بالروعة من 
ْ
اأكرب ميدان من ميادين الدنيا ل يرينا �رشاعًا عاتيًا هو اأو

نف�س عمر وهي مرتاوحة بني �سعوره الزاخر واإميانه الوثيق.

ل ما ت�ــس النفو�س، ثــم انهزام كاأ�ــرشع ما يكون 
َ
حلظــة هائلــة من اأهــو

النهــزام، وانت�سار كاأ�رشع ما يكون النت�ســار، وغا�سية تنجلي عن �ساحب 

تلــك النف�ــس وهو مالــك لزمامه، ما�س ب�سعــوره اإىل حيث مي�ســي به اإميانه، 

فهما قوتان غالبتان، ولي�ستا بعد بالع�سكريني املتغالبني.

راته ول اآخرها.
ْ
رته الكربى ولكنها مل تكن اأوىل �سو

ْ
لقد كانت تلك �سو

رات يف طبعه حتى عرف من عهدوها كيف ي�سو�سونها 
ْ
فقد عهدت هذه ال�سو

ويتقونهــا، واأو�سكت اأن ت�ســب يف عداد الأنهار املحكومة ل يف عداد ال�سيول 

اجلارفة انطلقت من عقالها.

ذهــب اإليــه بالل م�ستئذنًا، فقال له اخلادم اإنــه نائم، ف�ساأله: كيف جتدون 

عمر؟ قال: خري النا�س اإل اأنه اإذا غ�سب فهو اأمر عظيم. قال بالل: لو كنت عنده 

اإذا غ�سب قراأت عليه القراآن حتى يذهب غ�سبه!

رات التي لي�س لها 
ْ
فهــو الإميــان �سابط كل �سيء يف تلك النف�س حتى ال�سو

�سابط يف النفو�س.

اأو قل اإنها هي النف�س القوية يف دفعاتها ويف �سوابطها على ال�سواء.

 نف�ــس من �سعــف الّدفعة بحيث يقمعها اأهــون �سابط ي�سيطر عليها، 
َّ

ورب

فاأما الّدفعة التي ل يقف يف طريقها اإل �سابط اأقوى منها، فتلك هي الطبيعة 

احليوية امل�ساعفة، ولي�ست هي ال�سعف الذي يرتاجع لأهون مراجعة.

نذكــر هذا وينبغي اأن نذكره ول نن�ساه، لأن الفرق بني الإميان الذي يكبح 

ا�س فرق عظيم.
ّ
الهزيل املنزوف احلياة وبني الإميان الذي يكبح القوي اجلي

ومل يكــن عمــر معر�سًا عن زخــارف احلياة لهــزال كان يف دواعي احلياة 

فيــه. واإمنــا كان معر�سًا عنها لأنه كان قادراً علــى الإعرا�س غري ممتحن به 

يف اإرادة ول عزميــة. وكان معر�ســًا عنهــا لأنه �ساحب حيويــة غري احليوية 

اجل�سدية املوكلة بال�ــرشور واملتاع. فمن الواجب اإذا ذكرنا احليوية و�سعفها 
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وقوتها؛ اأن نذكر اأبداً اأنها حيويات متعددة ولي�ست بحيوية واحدة.

حيويــة الــروح وحيوية اخللــق، وحيوية الــذوق، وحيوية العقــل وحيوية 

اجل�سد، وغري ذلك مما يتداخل بني هذه احليويات.

فلي�ــس مــن ال�ــرشوري اإذا راأيت رجاًل قليــل ال�ستهاء ملتعــة الأج�ساد؛ اأن 

تكــم عليــه ب�سعــف احليوية، فرمبــا كانت له حيويــة اأخرى متــالأ األوفًا من 

النفو�س ل جتد متاعها يف اأكلة اأو �سهوة، وجتد املتاع يف اإحقاق احلق وزجر 

الطغيان واإقامة العدل وال�رشيعة بني النا�س.

وهكذا كانت حيوية عمر فيما يريده وفيما يزهد فيه.

مل تكــن قلة الرغبة يف زخارف الدنيا هي مقيا�س حيويته العظمى، واإمنا 

كان مقيا�ــس تلــك احليوية عظــم الرغبة يف الإ�ســالح والتقــومي، ويف اإجراء 

مــا ينبغي اأن يجــري. غري مباٍل ما يكلفه ذلك من جهــد تت�ساءل دونه جهود 

الألوف من املوكلني مبتاع الأج�ساد.

•••
تلــك �سورة جمملة لل�سفات الكبرية التي كانــت غالبة على نف�س عمر بن 

اخلطاب، وهي العدل والرحمة والغرية والفطنة والإميان.

واأول مــا يالحــظ عليهــا؛ تعدد ال�سفــات الغالبة يف نف�س واحــدة، و�سفة 

واحــدة منهــا قــد تغلب علــى النف�ــس – ولي�ست ب�سغــرية – فتنعتهــا بنعتها 

وت�ستاأثر بتمييزها والدللة عليها.

ثــم يالحــظ عليهــا اأن ال�سفة منها تت�ســل بعمر بن اخلطــاب، فتاأخذ منه 

وت�سطبــغ ب�سبغتــه، حتــى كاأنهــا مل تعهــد يف غــريه علــى �سيوعهــا وكرثة 

املو�سومني ب�سماتها.

اإل اأن هذا وذاك لي�س باأعجب املالحظات ول اأندرها يف هذا ال�سياق، واإمنا 

العجب العجاب حقًا هذا الرتكيب الذي ندر مثيله جداً بني خ�سائ�س النفو�س، 

كائنًا ما كان ن�سيب �ساحبها من العظمة والمتياز.

واأحــرى بنا اأن نقول »هذه الرتكيبة« ول نقــول هذا الرتكيب، لأن �سفاته 

الكبرية ترتكب كما ترتكب اأجزاء الدواء الذي ينفع لغر�س واحد مفهوم، والذي 

ينق�س جزء منه فينق�س نفعه كله ويدخله التناق�س والختالط.

اإذا نظــرت اإىل تلك ال�سفات اأجزاء متفرقــات فهي �سهلة ب�سيطة لي�س فيها 
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�سيء عوي�س اأو مكتنف بغمو�س.

ولكنــك تنظــر اإليهــا مركبــة متنا�سقــة، فيبــدو لك منهــا جانــب الده�سة 

والإعجاز، اأو جانب الندرة التي يعزُّ تكرارها يف طبائع النفو�س، لأنها ترتكب 

ل�ستيفاء الغر�س منها جميعًا وا�ستيفاء الغر�س يف كل منها على حدة، وهذا 

هو النادر جد الندرة يف تركيب الأخالق.

مــا العدل مثاًل بغري الرحمة التي متزجــه بالإح�سان؟ وما العدل والرحمة 

معــًا بغــري احلما�سة الروحية والغــرية اليقظى التي جتعل كراهــة املرء للظلم 

كاأنها كراهة ال�رشر الذي ي�سيبه يف نف�سه واآله وجتعل حبه للعدل كاأنه حب 

ناه؟ وما العدل والرحمة والغرية جميعًا بغري فطنة ت�سع الأمور 
جُ
هواه وقبلة م

يف موا�سعهــا، وتع�ســم املرء اأن ينخدع ملــن ل ي�ستحق ويغفل عمن ي�ستحق، 

وهــو ح�سن الق�سد غري متهــم ال�سمري؟ وما العدل والرحمــة والغرية والفطنة 

بغــري الإميــان الذي هو الرقيب الأعلى فوق كل رقيــب والوازع الأخري بعد كل 

وازع، واملرجع الذي ل مرجع بعده لطالب الإن�ساف؟

كل �سفة تتمة جلميع ال�سفات.

وكل ال�سفات روافد لغر�س واحد يتم به ن�رش احلق وخذلن الباطل.

وكل خليقــة فهــي جزء ل ينف�سل من هــذه »الرتكيبة« التــي اتفقت اأح�سن 

اتفاق واأنفع اتفاق، وكاأمنا اتفقت لت�سبح كل خليقة منها على اأمت قدرتها يف 

بلوغ كمالها وتقيق غايتها.

فــال نق�ــس يف العــدل كالنق�ــس يف كل عدل يعمــى عن الطبيعــة الب�رشية 

ويذهل عن �سعف الإن�سان.

ول نق�ــس يف الغــرية كالنق�ــس يف كل غرية ظاملة قا�سيــة كاأنها �رشاوة 

وح�س ولي�ست بحما�سة روح.

ول نق�ــس يف اأولئــك كلــه كالنق�س يف جميع ال�سفات بغــري الفطنة التي 

تخــرج بها من ظالم اإىل نور، وبغري الإميــان الذي يقف منها موقف احلار�س 

ال�ساهر والرقيب الأمني.

�سفات مرتاكبة كاأنها �سفة واحدة ياأخذ بع�سها من بع�س فال تتعدد يف 

مراآها، ول تزال يف �سورة الب�ساطة بعيدة عن الرتكيب، فيخطئ النظر الق�سري 

يف التفرقــة بني هــذه الظاهرة النف�سيــة الرائعة وبني ظاهــرة ال�سيء الب�سيط 
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املحــدود، واإنه خلطاأ �سائــع ين�ساق اإليه كثريون ممن ي�ست�سهلون ب�ساطة عمر، 

وهــي اأوىل بالروعــة من تركيب يختلط من كل مزيــج، ثم يزيد يف الألوان ول 

يزيد يف الإمتام والتوحيد والإتقان.

ولو اأن خمرتعًا من اأهل الق�س�س حاول اأن يخرتع �سرية عمر بن اخلطاب، 

ق من الأخبار والأحاديث والنوادر ليقراأه 
ّ
لأعياه اأن يخرتع ذلك ال�ستيت املتفر

�سقط مــا ي�سقط، ثم يبقي منه ما يدل 
جُ
القــارئ بعــد ذلك، فيقبل منه ما يقبل وي

اأ�سدق الدللة على كل �سفة من تلك ال�سفات.

فال اخرتاع يف جملة اأخبار عمر، واإن جاز ال�سك يف بع�سها اأو جاز اإ�سقاط 

الكثــري منها، ومن �ســاء فلي�سك يف هذا اخلرب اأو ذاك ما بــدا له ال�سك، ولي�سقط 

منهــا مــا بدا له الإ�سقــاط، ف�سيبقى بعــد ذلك جميعه خري يــدل على عدله ول 

�سبيــل اإىل نق�سه. وخرب يدل على رحمته ول �سبيل اإىل نق�سه، وخرب يدل على 

غريتــه ول �سبيــل اإىل نق�ســه، ويبقى ذلــك الرتكيب العجيب الــذي هو مو�سع 

الإعجاز ومو�سع الده�سة ومو�سع الت�ساوؤل يف م�سادر الأخبار.

هذه هي املع�سلة التي عنيناها حني قلنا يف �سدر هذا الف�سل؛ اإن �سهولة 

عمــر وخلــو طبائعه من التعقيد والغمو�س، هي �سهولــة اأ�سعب من ال�سعوبة. 

لأنهــا تنتهي بــك اإىل �سعوبة الرتكيبة التي هي اأندر مــن التعقيد والغمو�س، 

وتريك عنا�رش �ستى قد تتناق�س يف غري هذا الرتكيب، ولكنها هنا ل تتناق�س 

عاِر�سة 
جُ
يف �ســيء ذي بــال، لأن التناق�ــس اأن يذهــب كل عن�رش يف وجهــة م

ل�سائــر الوجهــات، فاأما اأن تكون كلهــا ذاهبة يف وجهة واحــدة فذلك عن�رش 

واحد متعدد الأجزاء والألوان.

ولهــذا كانت درا�سة عمر غنيمــة لكل علم يت�سل باحليــاة الإن�سانية كعلم 

الأخــالق وعلم الجتماع وعلم ال�سيا�ســة، ومل تقت�رش مزايا هذه الدرا�سة على 

علم النف�س وكفى.

لأن كل نف�ــس �سغــرت اأو كــربت فهــي اإن�ســان ي�سيف العلم بــه اإىل علم 

النف�س بع�س الإ�سافة.

ولكــن لي�ســت كل النفو�ــس بالنف�ــس التــي ت�سحــح اأوهــام الواهمني يف 

ف�سائــل الأخــالق وف�سائل الجتمــاع، ويف القدرة املثلى التــي يقتدي بها 

فعة وال�سيادة.
ِّ
طالب الر
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�سهبة تنكر الرحمــة والعدل على 
جُ
ونحــن يف ع�رش �ساعــت فيه فل�سفــات م

الأقويــاء الغيوريــن، وت�سبهمــا حيلــة من حيــل الطبع يف خالئــق ال�سعفاء 

ل�ستدامــة البقــاء. كاأن رحمــة ال�سعيف تنفعه اإذا رحــم، وكاأن عدل ال�سعيف 

ينفعــه اإذا عــدل، اأو كاأن القوي يخلق نف�سه لنف�ســه، ول يخلق قويًا لتفيد قوته 

فائدتها يف خدمة املحتاجني اإليها.

فعمــر ذو الباأ�ــس والعــدل، وعمر ذو الرحمــة والغرية، اأ�ســدق تفنيداً لذلك 

الوهم الأخرق البليد. اإذا كانت رحمته وعدله ل تناق�سان الباأ�س والغرية فيه، 

بــل كان باأ�ســه معوانًا لرحمتــه، وكانت غريته معوانًا لعدلــه، وكان هو قويًا 

لينتفع النا�س بقوته، ومل يكن قويًا ليطغى بقوته على ال�سعفاء.

ومَل يكون لزامًا اأن يق�سو ذو الباأ�س ول يرحم؟

 العجــب اإذن من رحمة القوي؟ كل مــا هنالك اأن 
َ
األ يق�ســو ال�سعيــف؟ فلم

رحمــة ال�سعفاء غري رحمــة الأقوياء. فاأما العقل الذي يرى الرحمة غريبة يف 

الأقويــاء، ويرى الق�ســوة غريبة يف ال�سعفاء، فهو يرى غــري الواقع من هوؤلء 

وهــوؤلء. اإذ الواقع يف الدنيا اأن الق�ســوة ل تدل على القوة، واأن الرحمة ل تدل 

علــى ال�سعف، واأن لي�ــس يف الدنيا اأق�سى من الأطفــال، وهم اأ�سعف من فيها 

من ال�سعفاء.

وبغري اإمعان طويل يف دقائــق النف�س الإن�سانية ا�ستطاعت امراأة حمزونة 

ق بــني اخل�سلتــني وجتمــع بينهما معــًا يف عمر بن اخلطــاب، ونعني 
ّ
اأن تفــر

عاتكة بنت زيد حني قالت يف رثائه:

منيبروؤوف على االأدنى غليظ على العدى النائبات  يف  ثقة  اأخــي 

 

وهــي تفرقة �سهلة، ولكنها �سادقة جامعة، فغــري عجيب اأن يكون اإن�سان 

كذلك، واإمنا هو اأوفق �سيء لطبائع الأ�سياء.
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مفتاح �سخ�سيته

مفتــاح ال�سخ�سية هــو الأداة ال�سغرية التــي تفتح لنا اأبوابهــا، وتنفذ بنا 

وراء اأ�سوارها وجدرانها، وهو كمفتاح البيت يف كثري من امل�سابه والأغرا�س، 

فيكــون البيت كاحل�ســن املغلق ما مل تكن معك هــذه الأداة ال�سغرية التي قد 

تملها يف اأ�سغر جيب، فاإذا عاجلته بها فال ح�سن ول اإغالق!

ولي�ــس مفتــاح البيت و�سفًا له ول متثياًل ل�سكلــه وات�ساعه، وكذلك مفتاح 

ال�سخ�سيــة لي�ــس بو�سف لها ول بتمثيــل خل�سائ�سها ومزاياهــا، ولكنه اأداة 

تنفذ بك اإىل دخائلها ول تزيد.

ولــكل �سخ�سية اإن�سانية مفتاح ي�سهل الو�ســول اإليه اأو ي�سعب على ح�سب 

اختــالف ال�سخ�سيــات. وهنا اأي�سًا مقاربــة يف ال�سكل والغر�ــس من مفاتيح 

 بيت 
َّ

 بيت �سامخ عليه بــاب مكني يعاجله مفتاح �سغــري، ورب
َّ

البيــوت. فــرب

�سئيل عليه باب مزعزع يحار فيه كل مفتاح.

�سن  فلي�ســت ال�سهولــة وال�سعوبة هنا معلقتــني بالكرب وال�سغــر، ول باحلجُ

 �سخ�سية عظيمــة �سهلة املفتاح، 
َّ

والدمامــة، ول بالف�سيلــة والنقي�سة، فــرب

 �سخ�سية هزيلة ومفتاحها خفي اأو ع�سري.
َّ

ورب

نا الرجل الذي قيل يف و�سفه مثل ما قيل يف ابن عباد:
ّ

وقد يحري
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)1(
    ل متدحن ابن عباد واإن هطلت     يداه باجلود حتى �سابه الدميا

   فـاإنـهـا خـطـرات من و�سـاو�سـه     يعطي ومينع ل بخاًل ول كرمًا 

فاإننــا ل ن�ستطيــع اأن ننفــذ منه اإىل موا�ســع اللوم اأو موا�ســع الثناء، ول 

ة، ومن 
ّ
ِمَله من الكــرم اأم من البخل، ومــن الرفعة اأم مــن اخّل�س

َ
نــدري حقــًا اأَع

ال�سجاعــة املحمــودة اأم من اجلن املذمــوم؟ وغاية ما ننتهــي اإليه اأن نف�س 

امل�سكلــة بكلمة واحدة هي الو�سوا�س، وهي حيلة تلجئنا اإليها قلة احليلة، لأن 

تف�سري الأعمال بالو�سوا�س يفيدنا يف تقدير �ساحبها وتقدير اأعماله واأخالقه، 

ولكنه تف�سري له معنى واحد يف النهاية: وهو ترك التف�سري.

قــد ترينا هذه ال�سخ�سية املنقو�سة ول ترينــا ال�سخ�سية الكاملة التي 

تروعنــا بف�سائلها ومزاياها، ثــم ل ن�ستغرب منها الف�سيلة اأو مزية بالقيا�س 

اإىل انتظــام عملهــا وات�سال اأثرهــا، كال�سم�س الطالعة تروعنــا باإ�رشاقها يف 

اأوقاتهــا وبروجهــا، ثــم ل ترينا ملحة عــني كما ترينــا الذبالــة ال�سئيلة 

توم�س حلظة وتختفي من بعيد.

ويف اعتقادنــا اأن �سخ�سية عمــر من اأقرب ال�سخ�سيــات العظيمة مفتاحًا 

ملن يبحث عنه، فلي�س فيها باب مع�سل الفتح واإن ا�ستملت على اأبواب �سخام.

وقد ذكرنا يف الف�سل ال�سابق، اأن اإميان عمر هو ال�سابط الذي ي�سيطر على 

راته، ولكن الذي نريده مبفتاح 
ْ
اأخالقه واأفكاره، كما ي�سيطر على دوافعه و�سو

 
)2(

ال�سخ�سية �سيء اآخر غري معرفة ال�سابط الذي ي�سيطر عليها؛ نريد به ال�سمة

التــي متيزه بني العظمــاء حتى يف الإميان و�سيطرته علــى الأخالق والأفكار 

رات، فاإن الإميان ليقــوى يف نفو�س كثريات ثم تختلف اآياته 
ْ
والدوافــع وال�سو

و�سواهده باختالف تلك النفو�س، وهنا نبحث عن »مفتاح ال�سخ�سية« لنعرف 

بــه الفــارق بــني الإميان يف طبيعــة عمر وبــني الإميان يف طبائــع غريه من 

الأقوياء.

والــذي نــراه اأن »طبيعة اجلنــدي« يف �سفاتها املثلى هــي اأ�سدق مفتاح 

ى عن هذا الرجل العظيم.
َ
وؤَثر اأو يرو

جُ
»لل�سخ�سية العمرية« يف جملة ما ي

1- الدمي: جمع دمية، وهي ال�سحابة املمطرة.
2- ال�سمة: العالمة وال�سارة املميزة.
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فاأهــم اخل�سائ�ــس التــي تتجمــع »لطبيعة اجلنــدي« يف �سفتهــا املثلى؛ 

ال�سجاعة واحلزم وال�رشاحة واخل�سونة والغرية على ال�رشف والنجدة والنخوة 

والنظــام والطاعــة وتقدير الواجــب والإميان باحلق وحــب الإجناز يف حدود 

التبعات اأو امل�سوؤوليات.

هــذه اخل�سائ�ــس قد جتمعت بعد األوف ال�سنني من جتارب الأمم يف تعبئة 

اجليو�ــس حتــى عرف النا�س اأخــرياً اأنها لزمة للجنــدي يف اأمثل حالته. فما 

مــن خا�سة منهــا ي�ستغني عنها اجلنــدي الكامل الذي تّلــى باأجمل �سفاته 

واألزمها لتحقيق وجوده.

فانظر اإىل هذه اخل�سائ�س جميعها؛ هل جتدك حمتاجًا اإىل التنقيب طوياًل 

ــل اأو ا�ستق�ساء 
ُّ
عــن واحــدة منها اإىل نف�ــس عمر؟ هل جتدك حمتاجــًا اإىل تعم

ع اأ�ستاتها والهتداء اإىل �سواهدها ومواقعها؟
ْ
جلم

ة ل �سك فيها. فهو ال�سجــاع، احلازم ال�رشيح، 
َ
ِري

َ
م

جُ
كل هــذه اخل�سائ�ــس ع

اخل�ســن، املطيع، الغيور على ال�رشف، ال�رشيــع النجدة، املحب للنظام، املوؤمن 

ل بالإجناز، العارف بالتبعات وامل�سوؤوليات. بالواجب واحلق، املوكَّ

هذه اخل�سائ�س وا�سحة كلها يف عمر، وعمر وحده وا�سح بني اأمثاله يف 

ل اإلينا لو اأن اأحداً مولعــًا بتاأليف الألغاز 
ّ
جميــع هذه اخل�سائ�س، حتــى ليخي

�ســاأل عــن عظيم يف الإ�ســالم والعروبة مت�سف بجميع هــذه اخل�سائ�س على 

اأ�سدق واأبرز حالتها، لكان اجلواب الواحد عن �سوؤاله ا�سم عمر بن اخلطاب.

وقــد يكــون العجب مــن توافر هــذه اخل�سائ�ــس يف تفريعاتهــا الثانوية 

واأ�سكالهــا العار�ســة اأبلــغ واأدل على العمــق والتاأ�سل من توافــر اخل�سائ�س 

اجلليلة التي هي مبثابة الأ�سول اجلامعة يف طبائع اجلنود.

فالنظــام مثاًل، لي�س باخللق الأ�سيل يف اجلنــدي البا�سل، فقد ين�ساق اإليه 

ده واإدمانه حتى يك�سبه بطول املرانة.
ّ
بطبعه وقد يحتاج اإىل تعو

لكــن النظــام كان خلقــًا اأ�سيــاًل يف طبيعة عمر حتــى فيما يتفــرع عليه 

.
)1(

ويدخل منه يف عدد الأ�سكال والنوافل

 حتى ي�ســوي ال�سفوف ويوّكل رجاًل 
ّ

اأراأيتــه وهو ي�سلــي بالنا�س فال يكرب

1- النوافل: جمع نافلة، وهي الزيادة
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بذلــك؟ اأراأيتــه وهو يرى النا�ــس يجتمعون بامل�سجد يف �سهــر رم�سان اأوزاعًا 

متفرقــني حــول كل قــارئ، فياأمرهــم اأن يجتمعــوا اإىل قــارئ واحــد؟ اأراأيته 

ة 
َّ
وهــو يركــب يف ال�ســوق، فيك�رش ما برز مــن الدكاكني ويخفق التجــار بالدِّر

 علــى الطعام، وقطعوا طريــق ال�سابلة؟ اأراأيته وهــو ل يزال ياأمر 
)1(

فــوا
ّ
اإذا تكو

 اأن تقطع عن طريق امل�سلمني؟ اأراأيته وهو ينهى الولة 
)3(

 والكنف
)2(

باملثاعب

عــن التــكاء يف جمال�ــس احلكم، ويكتب اإىل عمــرو بن العا�س »وقــع اإيّل اأنك 

تتكئ يف جمل�سك، فاإذا جل�ست فكن ك�سائر النا�س ول تتكئ«.

بــل اأراأيته وهو يرعى املراتب فينزل درجة مــن �سالمل املنرب بعد اأبي بكر 

لأن اخلليفة الأول اأحّق منه بالتقدمي؟

طــر عليها، ولي�س هــو ال�سمت  ذلــك هــو ال�سمــت الع�سكري بالفطــرة التي فجُ

الع�سكــري بالأ�ســوة والتعليم. وبالفطرة التي فطــر عليها كان يحب ما يح�سن 

باجلنــدي يف بدنــه وطعامــه، ويكره ما لي�ــس بامل�ستح�سن فيــه، فكان يقول: 

، وكان يقول: »اإياكم والبطنة فاإنها مك�سلة عن 
)4(

»اإياكم وال�سمنة فاإنها عقلة«

ال�ســالة ومف�سدة للج�سم وموؤدية اإىل ال�سقم، وعليكــم بالق�سد يف قوتكم، فهو 

اأبعــد من ال�رشف واأ�سح للبدن واأقوى على العبادة«. وكان ياأمر باجلّد ويحّذر 

 قل ورعه«. 
)5(

مــن املهــازل لأن »من كرث �سحكه قّلت هيبته، ومن كــرث �سقطه

وكان مي�ســي »�سديد الــوطء على الأر�س جهوري ال�سوت«، كما مي�سي اجلنود 

وكمــا يتكلمون، وكان ياأمر بتعّلــم الرماية وال�سباحة والفرو�سية وامل�سارعة 

وكل ريا�سة يتدرب عليها اجلندي وتتهذب بها الأبدان والأخالق.

واإذا ارتقينــا من هذا اإىل النظام الأ�سمل والتق�سيم الأعم الأكمل، فهناك عمر 

بــن اخلطاب الذي دون الدواوين واأح�ســى كل نف�س يف الدولة الإ�سالمية كاأدق 

فوا على الطعام: اجتمعوا عليه. 
ّ
1- تكو

2- املثاعب: م�سايل املاء.
اأو ال�سجر تتخذ لالإبل والغنم لتقيها احلر  3- الكنف: جمع كنيف، وهو احلظرية من اخل�سب 

والربد.

4- العقلة: القيد والعقال.
5- ال�سقط: اخلطاأ من القول والفعل.
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اإح�ســاء وعــاه املوّكلون بالتجنيد يف العامل احلديث. فما مــن رجل اأو اأرملة اأو 

رفت ح�سته من بيت مال امل�سلمني. وما  طفــل اإل عرف ا�سمه وعرف مكانه، وعجُ

رفت له رتبته من ال�سبق والتقدمي على ح�سب املراتب التي ميتاز  من جماهد اإل عجُ

بهــا اجلنــود، فاحلا�ــرشون يف »احلديبية« ياأتــون بعدهم يف التقــدمي، والذين 

ا�سرتكــوا يف حرب الــردة ياأتون بعد هوؤلء وهوؤلء، والذيــن حاربوا يف معارك 

الــروم والفر�س ومعهــم اأبناء الغزاة يف بدر يلحقون مبراتــب هوؤلء املتقدمني، 

وق�س على ذلك ما يليه من �سائر املراتب يف حقوق التقدمي والتق�سيم.

ثــم هنــاك عمر بن اخلطاب؛ الذي ع�رّش اجلنــود، اأي جعلهم ع�رشات ع�رشات، 

ثم ق�سمهم اإىل كتائب وبنود.

وهناك عمر بن اخلطاب؛ الذي مل يدبر قط تدبرياً كبرياً اأو �سغرياً يف �سوؤون 

الدولة اإل بنظام ل يختل اأو على اأ�سا�س ل يحيد.

وقــد كانت له طريقة اجلند يف الت�رشيف ال�رشيع الذي ينفذ اإىل الغر�س من 

اأقــرب طريق، فلمــا ت�ساور امل�سلمون مــاذا ي�سنعون ب�سهيل بــن عمرو، خطيب 

امل�رشكني يومئذ، واأقدر اخلائ�سني منهم يف الإ�سالم، قال عمر بن اخلطاب: »يا 

 ال�سفليني فال يقوم عليــك خطيبًا اأبداً«. وكان �سهيل 
)1(

ر�ســول اللـه! انزع ثنيتيه

اأعلم – اأي م�سقوق ال�سفة ال�سفلى – فاإذا نزعت ثنيتاه فقد عجز عن اخلطابة من 

غري ما حاجة اإىل عهد اأو تذير اأو �سغل �ساغل باإ�سكاته والرد عليه.

•••
والق�ســاء مل يكن من لــوازم »الطبيعة اجلندية« واإن توله القادة واجلند يف 

اأيام الفن والأيام التي تقام فيها الدول النا�سئة والنظم اجلديدة.

ولكن، كم من ق�سية لعمر بن اخلطاب تذّكرنا بالق�ساء الع�سكري الذي مينع 

ال�رشر من اأقرب الطرق ويحمي الأكرثين باحلد من حقوق الأقلني؟

هتفــت امراأة با�سم ن�رش بن حجاج، ومتنت اأن ت�رشب اخلمر وتلقاه، فاأر�سل 

 �سعره، فظهر 
)2(

اإليه فاإذا هو اأح�سن النا�س �سعراً واأ�سبحهم وجهًا. فاأمره اأن يجم

 فزادته العمامة زينة وغواية، 
ّ
جبينــه ووجنتاه فازداد ح�سنًا، ثم اأمــره اأن يعتم

اأربع. 1- الثنية: من الأ�سنان، وجمعها ثنايا وثنيات، ويف الفم 
ه.

ِّ
2- يجم �سعره: يق�رش
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ده مبال واأر�سله 
ّ
 يف خدورها، وزو

)1(
فقال: ل ي�سكن معي رجل تهتف به العواتق

اإىل الب�رشة ليعمل يف جتارة ت�سغله عن الن�ساء، وت�سغل الن�ساء عنه.

ر علــى ن�رش بــن حجاج ل جــدال فيه، ولكــن يف �سبيل 
ْ
ويف الق�سيــة جــو

م�سلحــة اأكــرب واأبقــى، اأو يف �سبيــل م�سلحــة يرعاها »احلكــم الع�سكري« يف 

ى فيها مبا هو اأعجــب من اإق�ساء ن�رش بن حجاج،  اأزمنــة كزمان عمر، ويق�سَ

يرعاهــا اأحيانا مبنع الإقامة مبــكان، ومنع املرور من طريق، وترمي جتارة 

خ�َسى اأن يقــود اإىل جرمية، وتقييد ال�سهر بعد 
جُ
ل حــرام فيهــا، ومراقبة اإن�سان ي

موعد من الليل.

ول�سنــا نقــول: اإن هذا احلكم يف ق�سية ن�رش بن حجاج كان حكمًا لزامًا ل 

حمي�ــس عنه ول ماأخذ عليه، ولكّنا نقول: اإنه حكــم فيه تلك ال�سبغة العمرية 

التي �سميناها »مفتاح �سخ�سيته« وهي املق�سودة مبا نكتبه الآن.

، وينه�س باحلجة 
)2(

وقد كان له يف ق�سائه ذلك احلزم الذي يقطع اللجاجة

 اخلالف: كتب اإليه اأبو عبيدة من دم�سق اأن 
)3(

علــى كل ذي خالف كلما ا�ستجر

عمــرو بن معد يكــرب واأبا جندل و�ــرشاراً وجماعة من عليــة القوم والوجوه 

نا فاخرتنا«. قال: »هل اأنتم منتهون« 
ّ

�رشبوا اخلمر و�سئلوا فاأجابوا »اإننا خري

ج من عقــاب هوؤلء العليــة، فرفع اأمرهم 
ّ
«. وكاأن اأبــا عبيــدة تر

)4(
ومل يعــزم

اإىل اخلليفــة ي�ستفتيــه، فلم يلبث الربيــد اأن بلغ املدينة حتى عــاد اإليه ياأمره 

اأن يدعوهــم علــى روؤو�س الأ�سهــاد، وي�ساألهم �ســوؤاًل ل يزيــد ول ينق�س منه: 

اأحــالل اخلمر اأم حــرام؟ فاإن قالوا حرام فليجلدهم، واإن قالوا حالل فلي�رشب 

ِلدوا وتابوا.
جُ
اأعناقهم. فقالوا: بل حرام، فج

•••
ــع للرجل كل ما يف »طبيعة اجلندي« مــن اخل�سائ�س، وبقيت 

ّ
ورمبــا جتم

حمبو�ســة فيه ل يدري بهــا النا�س اإل اأن ياأتي بعمل ينــم عليها، فيدين نف�سه 

1- العواتق: جمع عاتق وهي ال�سابة ال�سغرية.
2- اللجاجة: متادي اخل�سمني.

3- ا�ستجر: تنازعوا.
4- مل يعزم: مل يحدد حكمًا قاطعًا. وعزمية اللـه، فري�سته التي افرت�سها.
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بطبيعته تلك ول يدين غريه، ويكون مطبوعًا على اأن يطبع ول يكون مطبوعًا 

طاع، واإذا جاءته طاعة املطيعني له، فاإمنا جتيئه من �سلطان النظام 
جُ
على اأن ي

وحكم ال�رشع وغلبة العادات، لأن ال�سجاعة مثاًل ل تالزم الهيبة يف كل حال، 

فقــد يكون ال�سجاع مهيبــًا، ويكون غري مهيب اأحيانًا ممــن تقتحمهم الأنظار 

ويجرتئ عليهم امل�ستخفون.

اأما عمر بن اخلطاب فقد كانت له »طبيعة اجلندي« ظاهرة وباطنة، تبادر 

القلــوب كمــا تبادر الأنظار، وتالزمــه كاأنها ع�سو مــن اأع�سائه، فما يجرتئ 

عليه جمرتئ اإل اأن يطمعه هو، وي�سهو عن نف�سه حلظة ليغريه بالجرتاء.

ن ل يخاف ويجفل منها من يحتمي بجاه 
َ
وهــي يف موقف الأمر تخيف م

اأو كربيــاء. �سكا اإليه رجل من بنــي خمزوم اأبا �سفيان لظلمه اإياه يف حد كان 

بينهمــا، فدعا باأبي �سفيــان واملخزومي، وذهبوا اإىل املــكان الذي تنازعاه، 

ونظــر عمر فعرف �سدق ال�سكوى، ونادى باأبــي �سفيان: خذ يا اأبا �سفيان هذا 

احلجر من هنا ف�سعه هنا. فاأبى وتردد، فعاله بالدِّرة وهو يقول: خذه ف�سعه 

هــا هنا، فاإنــك ما عملت قدمي الظلــم، فاأخذ اأبو �سفيان احلجــر وو�سعه حيث 

 عمر اأمره هذا الأمــر ل�ستكرب اأن يطيع اأو �سنهــا عليه �سعواء ل 
ّ

قــال، ولــو غري

توؤمن جريرتها.

 يتكلم، وهو يومئذ �ساب، 
)2(

 يف جمل�س عمر وزياد ابن �سميــة
)1(

كان يومــًا

فاأح�سن كعادته يف جمال اخلطابة وامل�سورة، فاأعجب به عمر وهتف به: للـه 

هذا الغالم! لو كان قر�سيًا ل�ساق العرب بع�ساه.

وكان علي بن اأبي طالب اإىل جانب اأبي �سفيان، فمال اإليه هذا وهم�س يف 

اأذنــه كالمــًا فحواه؛ اأنه يعرف من اأبو ذلك الغــالم من قري�س. قال علي: فمن؟ 

قــال: اأنــا. قال فما مينعــك من ا�ستلحاقــه؟ فهم�س له: اأخاف هــذا اجلال�س اأن 

.
)3(

 اإهابي!
ّ
يخرق علي

اأبو �سفيان. اأي   -1
اأبيه« ومل يكن معروف الأب، ويف عهد معاوية، �سهد نا�س من  2- ا�ستهر با�سم »زياد بن 

امل�سلمني اأنه ابن اأبي �سفيان فا�ستلحقه معاوية »اأي اعرتف به اأخًا له« ووله الب�رشة. ا�ستهر 

بالذكاء و�سعة احليلة واخلطابة.

3- الإهاب: اجِللد.
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وخليــق مبثــل هذا الرجل األ يكــون له �سعار غري �سعــار اجلند حيث كانوا: 

الأمر هو الأمر، والطاعة هي الطاعة.

وخليــق بالنا�س اأن يفهموا عنه بغري بيان، ل �سيما اإذا فهموا قبل ذلك اأنه 

متى وجبت الطاعة، كان هو اأول من يطيع. ذلك هو اجلندي املطبوع.

جنــدي من جنود اللـه يف معرتك احلــق والإميان. واإذا ا�ستوفينا املثل اإىل 

ى 
َ

اأق�ســاه، فالقانــون املطاع هو القــراآن، والقائد الأعلى هــو النبي الذي يوح

اإليه، ولي�س اأحد بعد ذلك اأكرب من اأن يطيع. ياأمر اللـه فالطاعة واجب ل هوادة 

فيه.

ن دونه ويرتفعان معًا اإىل القانون، لأن 
َ
وياأمر القائد الأعلى فقد يراجعه م

الطاعــة ل متنع املراجعة وامل�ساورة، ولكنها متنع التمرد على القائد الأعلى، 

واإنــكار �سلطانــه حيثمــا ا�ستقر على قرار، فــاإن رجع القائد عــن اأمره فح�سن، 

واملراجعــة اإذن خــري ل �رشر فيــه، واإذا م�سى يف اأمره فال خــالف اإذن فيما 

يجب: فالذي يجب اإذن واحد، وهو اأن يطاع.

كذلــك راجع عمــر النبي يف م�سائل �ستى، فاأخذ النبي براأيه يف بع�س هذه 

امل�سائل وخالفه يف بع�سها، فلم تكن طاعته فيما خولف فيه اأقل ول اأ�سعف 

مما ووفق عليه.

وكذلــك راجع اخلليفة اأبــا بكر يف كربيات امل�سائــل و�سغارها، فكان اأبو 

 اإىل راأيه كثرياً، وي�رش على ما بدا له اإذا راأى احل�سنى يف الإ�رشار، 
)1(

بكر يثوب

فيطيع عمر اأمره بعد ذلك كاأنه مل يكن خالف.

واإذا امتنعــت املراجعــة فلي�س الرجل عند ذلك بواهن عــن احتمال التبعة، 

وت�رشيف الراأي، وال�سطالع باأعباء املوقف كيف كان.

ا�ستــد املر�س بالنبي عليــه ال�سالم، فقال: ائتوين بكتــاب اأكتب لكم كتابًا 

ل ت�سلــوا بعده. قال عمر: اإن النبــي �سلى اهلل عليه و�سلم غلبه الوجع، وعندنا 

نا.
جُ
كتاب اللـه ح�سب

نا.
جُ
عندنا كتاب اللـه ح�سب

اإليه وياأخذ به. اإىل راأيه: يرجع  1- يثوب 
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عندنا القانون الأعلى.

اأمــا القائد فهو يف مر�سه بحال ل ت�ستحــب معها املراجعة، وهو مع ذلك 

مل ي�ــرش علــى اأمره ومل يعاود طلب الورق للكتابــة، واإمنا قال حني كرث اللغط 

بــني ال�سحابــة: قوموا عني. ول ينبغي عندي التنازع، ثــم عا�س عليه ال�سالم 

اأيامًا، ومل يذكر الكتاب.

فالرجــل يطيع اإذا ا�ستقام الأمــر وا�ستقرت التبعــة. وكان يراجع اإذا ات�سع 

جمــال املراجعــة. فاإذا مل يكن هــذا ول ذاك فهو �سليع بالتبعــة التي توجبها 

عليه نف�سه، وقمني اأن يذهب اإليها ول ينكل عنها.

وتلــك �سنة جــرى عليها عمر عــن علم وق�ســد، ومل يجر عليهــا عن بداهة 

واإلهــام وكفــى، واأ�ســار اإليها يف كالمه غــري مرة، فقال يف خطبــة من خطبه 

مــا فحواه: »كنت مع ر�سول اللـه �سلى اللـــه عليه و�سلم، فكنت عبده وخادمه 

، وكان كمــا قال اللـه تعــاىل: »باملوؤمنــني روؤوف رحيم«، وكنت 
)1(

وجلــوازه

بــني يديه كال�سيــف امل�سلول، اإل اأن يغمدين اأو ينهاين عن اأمر فاأكف عنه، واإل 

اأقدمت على النا�س ملا كان اأمره..«.

فهو جلواز النبي و�سيفه امل�سلول كما و�سف نف�سه.

وهــو على اأقــوم مثال للجنــدي الفا�ســل العليــم مبوقع الطاعــة، وموقع 

املراجعــة، وموقع امل�ســاورة، وهو مع التبعة حيث ل مهــرب منها، وتلك هي 

اجلندية يف �سورتها املثلى.

ومــا نح�سبه كان يراجع وي�ساور اإل لغر�س واحد، وهو الو�سول اإىل الأمر 

الذي يحمل التبعة فيه.

فــاإذا اأعَفى نف�سه مــن التبعة مبراجعــة روؤ�سائه، واأعفى نف�ســه من التبعة 

مب�ســاورة مروؤو�سيــه، فقد عــرف كيف ينبغــي اأن يطيع، وعــرف كيف ينبغي 

اأن يطــاع، وعــرف ما يتوق كل جندي اأن يعرفه حــني يوؤمر وحني ياأمر، وهو 

طلب منه وما يطلب من غريه، وتقرير مكان التبعات حني تق�سم 
جُ
تو�سيــح ما ي

التبعات.

ولقد كانت له خمالفات لي�ست من قبيل املراجعة ول امل�ساورة التي تعمل 

1- اجللواز: ال�رشطي.
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ة عملها، اأو تختلف مذاهب الآراء فيها.
ّ
فيها الروي

كانــت هذه اأي�ســًا من خمالفات »اجلنــدي« التي يندفع اإليهــا كلما غلبته 

احلما�سة وثارت به احلمية.

مع من امل�سلمني: اأفيكم 
ْ
فلما كان يوم اأجُحد جاء اأبو �سفيان ينادي على م�س

حممــد؟ فقال ر�سول اللـــه : ل جتيبوه، فعاد ينادي مرتــني: اأفيكم حممد؟ فلم 

يجيبوه!

 ف�سكتوا.
)1(

ف�ساأل ثالثًا : اأفيكم ابن اأبي قحافة

ا مل ي�سمــع جوابًا قال 
ّ
ثــم �ســاأل اأفيكم ابــن اخلطــاب؟ وكررها ثالثــًا. فلم

.
)2(

لقومه: اأما هوؤلء فقد كفيتموهم!

كثــري على عمــر اأن يحتوي �سربه يف هــذا املوقف اأكرث ممــا احتواه. فما 

قالهــا اأبو �سفيان حتى �ساح من مكانه: »كفرت يا عدو اللـه، ها هو ذا ر�سول 

اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم، واأبو بكر واأنا اأحياء! ولك منا يوم �سوء!«.

هذه خمالفة ل مراجعة فيها ول م�ساورة. لكنها من خمالفات اجلند، ولهم 

ول �سك خمالفات كما لهم طاعات.

•••
نعم كانت له خمالفاتهم وطاعاتهم، وكانت له كذلك فكاهاتهم واأهواوؤهم 

التي هي اأخ�س من �سائر الفكاهات والأهواء.

فكانــت تعجبــه الفكاهــة التي توحــي اإليه معَنــى م�سحكًا فيــه �رشاحة 

وخ�سونة، ومنها الفكاهة التي ن�سميها اليوم: بـ »النكات العملية«.

فرغ ر�سول اللـه يومًا من بيعة الرجال واأخذ يف بيعة الن�ساء، فاجتمع اإليه 

 متنكرة، ملا كان من �سنيعها 
)3(

ن�ســاء من قري�س فيهن هند بنت عتبة متنقبة

 ر�سي اللـه عنه، فهي تخاف اأن ياأخذها ر�سول اللـه ب�سنيعها. فلما 
)4(

بحمــزة

اأبو بكر ال�سديق، ر�سي اللـه عنه.  1- هو 
2- حدث هذا بعد نهاية املعركة. وقد ظن اأبو �سفيان اأنهم ماتوا يف املوقعة.

اأي تلب�س النقاب وهو احلجاب.  -3
اأحد. تل يف  اأن قجُ اأبي �سفيان، وهي التي مّثلت بجثة حمزة بعد  4- هند: زوج 
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دنون منه ليبايعنه قال عليه ال�سالم: تبايعنني على األ ت�رشكن باللـه �سيئًا.

قالت هند: واللـه اإنك لتاأخذ اأمراً ما تاأخذه على الرجال، و�سنوؤتيكه.

قال: ول ت�رشقن.

 والهّنة وما اأدري 
)1(

قالت: واللـه اإن كنت لأ�سيب من مال اأبي �سفيان الهّنة

اأكان ذلك حالًل يل اأم ل.

قال اأبو �سفيان وكان �ساهداً: اأما ما اأ�سبت فيما م�سى فاأنت منه يف حل.

فقال ر�سول اللـه: واإنك لهند بنت عتبة! 

قالت: اأنا هند بنت عتبة، فاعف عما �سلف، عفا اللـه عنك.

فم�سى ر�سول اللـه يف اأْخذ البيعة، وعاد يقول: ول تزنني.

قالت: يا ر�سول اللـه: هل تزين احلرة؟

قال: ول تقتلن اأولدكن!

ناهــم �سغاراً وقتلتهــم يوم بدر كبــاراً، فاأنت وهــم اأعلم، 
ْ
قالــت: قــد ربي

، وكان قليل الإغراب يف ال�سحك، 
)2(

ف�سحــك عمر بن اخلطاب حتى ا�ستغــرب

�سحكه مثل هذه الفكاهة.
جُ
فاإن ا�ستغرب �ساحكًا بني حني وحني فاإمنا ي

وعلــى هذا النحــو فكاهته مع خادمــه اأ�سلم وابنه عا�ســم: دخل عليهما 

وهما يغنيان غناء ي�سبه احلداء، فوقف ي�ستمع وي�ستعيد. و�سجعهما اإ�سغاوؤه 

وا�ستعادتــه ف�ساأله: اأينا اأح�سن �سنعة؟ قال: مثلكما كمثل حماري العبادي. 

�سئل: اأيهما �رش؟ فقال هذا ثم هذا! 

ومــن فكاهته القويــة؛ تلك املزحة املرعبــة التي اأطار بهــا لب احلطيئة 

ليكف عن هجاء النا�س، فدعا بكر�سي وجل�س عليه، ودعا باحلطيئة فاأجل�سه 

 
ّ
 اأي مثقب، و�سفرة، يوهمه اأنه �سيقطع ل�سانه، ف�سج

)3(
بني يديه، ودعا باأ�سفي

ّن 
َ
احلطيئــة وت�سّفع احلا�ــرشون فيه، ومل يطلقه حتى اأخذ عليه عهداً ل يهجو

اأحــداً بعدها، وا�سرتى منــه اأعرا�س امل�سلمني بثالثــة اآلف درهم. فما هجا 

بعدها وعمر بقيد احلياة.

1- الهّنة: موؤنثة الهن وهو ال�سيء.
2- ا�ستغرب يف ال�سحك: بالغ فيه.

: املثقب، وال�سفرة، وال�سكني العظيمة. 3- الأ�سفي 
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عهد يف طبيعة اجلند، وهي فكاهة ل  تلــك اأمثلة من فكاهته اخل�سنة التي تجُ

يطمع منه يف غريها.

طــه يف بع�س اأهوائها، فكان هواه منها معاقرة 
ّ
و�ســاءت اجلاهلية اأن تور

كرِث منها. وقد نــرى اأنه هو قريب من مــزاج اجلند غري نادر 
جُ
اخلمــر يحبهــا وي

رة طبع، وت�سغلهم عن اخلطر اأو تعينهم 
ْ
فيهــم، اإذ اخلمر توافق ما فيهم من �سو

عليه، وت�ساحبها يف كثري من الأحيان �سجة ياألفونها.

ــة الدفوف وهــي يف �سياق هــذا الهوى، وظــل يحبها بعد 
ّ
وقــد اأحــب �سج

اإ�سالمه وخالفته، واإن كرهها يف غري الأعرا�س. ف�سمع �سو�ساء يف دار ف�ساأل: 

ما هذا؟ قيل له: عر�س! فقال: هال حركوا غرابيلهم؟ اأي الدفوف! 

على اأنه كان يحب الغناء جملة، ويطيل الإ�سغاء اإليه ما مل ي�سغله عن مهم 

ِمع �سوت حاد وهم منطلقون اإىل مكة يف جوف 
جُ
مــن اأمــر دينه اأو �سيا�سته. ف�س

 حتى دخل بني القــوم ي�سمع اإىل مطلع الفجر، 
)1(

الليــل فمــا زال يو�سع راحلته

ثم قال للقوم: اإيه! قد طلع الفجر. اذكروا اللـه.

•••
 فطبيعــة اجلندي يف الفاروق تامــة متكاملة باأ�سولهــا وفروعها. ويندر 

اأن تتــم طبيعــة �ساملــة يف رجل واحــد اإل اأن يكــون كعمر يف اأ�سالــة الطبع، 

قِبل منه وجهة   جزءاً، ول تجُ
ٌ
و�رشاحتــه وخلو�سه وات�ساقه، فال يخِذل منه جزء

دِبر اأخــرى، وحينئذ ل عجــب اأن تتم له طبيعة واحــدة بالغة ما بلغت  حيــث تجُ

مــن تعــدد العنا�رش والألوان وال�سيــات. كما اأنه ل عجب اأن ي�سبــه الولد اأباه، 

لأنــه اأ�سيل �رشيح الن�ســب، بالغًا ما بلغ التعدد يف م�سابه الأخالق واجلوارح 

والأعمال.

ولهــذه الطبيعــة اأثرهــا يف اأمور ل متت اإليهــا على ظاهرهــا. كاأثرها يف 

تــرمي رق العربــي، ويف اإخالء اجلزيــرة من غري العرب، فهــي �سن�سنة الغيور 

.
)2(

على احلوزة، املوكل بحماية الذمار

ولها اأثرها يف �سيا�سته مع الأمم، حيث ياأمر اجلند بت�سديق كلمة ال�رشف 

1- يو�سع راحلته: يحملها على ال�سري ال�رشيع.
2- الذمار: ما يلزمك حمايته وحفظه والدفاع عنه، واحلرم والأهل واحلوزة.
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اأة مــن �سوت. فقد اأوجب على قادته 
ْ
والــرب بالوعــد ولو كان اإ�سارة باليد اأو نب

وجنــوده اإذا نزلوا بــالد الأعاجم، فبدرت منهم اإ�سارة اأو نبــاأ يح�سبونها عهداً 

اأن ينجــزوا هــذا العهد ول ينك�سوا فيــه، ولو اأتيح لهــم اأن يتعللوا بجهل اللغة 

وغرابة العادات وامل�سطلحات.

واإنــك علــى اجلملة ل تعر�س عماًل مــن اأعمال الفــاروق العامة واخلا�سة 

على هذه الطبيعة، اإل وجدت له قراراً فيها ووجدت عليه �سبغة منها.

فهي ل ريب اأقرب مفتاح لهذه ال�سخ�سية العظيمة، وبها تتميز خ�سائ�سه 

التي ل ي�سرتك فيها اأنا�س مطبوعون على غريها، واإن كانوا عظماء اأقوياء.

راته، 
ْ
وقد اأ�سلفنا الإ�سارة اإىل الإميان القوي، وقلنا اإنه �سابط لأخالقه و�سو

ولي�ــس مبفتاح يك�سفها ويفتح مغالقها، لأن الإميــان القوي نف�سه يحتاج يف 

ق بني �ــرشوب الإميان عنــد الأقوياء، 
ّ
فهمــه ومتييــزه اإىل املفتاح الــذي يفر

ولي�ست القوة كلها كما ل يخفى معدنًا واحداً يف البواعث واملظاهر والآثار.

وهكــذا كان اإميان عمر يف �سلــوك دنياه و�سلوك دينه: كان اإميان الطبيعة 

ثلى. اجلندية يف حالتها املجُ

ففي �سلوك دنياه كان يعي�س اأبداً عي�سة املجاهد يف امليدان. فاآثر ال�سظف 

وقنع منها باأقل ما يكفيه ول غنى عنه.

ويف �سلوك دينه كان موقفه بني يدي اللـه اأبداً كموقف اجلندي الذي يعلم 

اأن ل يلقى موله اإل ليوؤدي احل�ساب على الكثري والقليل، فاإن جتئه امل�ساحمة 

جاءت عفواً ل ين�سيه ت�سري احل�ساب.

ــاًل بالقدر يركن اإليه كاأنــه يراه بعينيه، 
ّ

�س
َ
وكان معتمــداً علــى الغيب، مو

 
)1(

ومــن داأب كل طبيعــة ت�ستح�رش املــوت اأن تنظر اإىل الغيــب وت�ستطلع طلعه

وتنتظر منه احلماية والهداية.

فا�ستهــر عن كثري من كبار القــادة؛ اأنهم يوؤمنون لهم بنجم �سعد يلحظهم، 

اأو بغايــة اأجــل ل يعجلون عنهــا، اأو اإلهام يهديهم اإىل النجــاة ويرون اأماراته 

وعالماته يف الروؤى والهواتف وكلمات الفاأل والب�سارة.

وكان عمر يتفاءل بالأ�سماء وينظر يف الروؤى واملنامات، ويروى عنه يف 

1- يقال: فالن اأطلعني على الأمر، اأو اأطلعني طلعه بك�رش الطاء.
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روايــات متواترة اأنه اأنبئ مبوته يف منام، واأنه راأى كاأن ديكًا ينقره نقرتني، 

وف�رشوا له الديك برجل من العجم يطعنه طعنتني.

وروى حمارب بن دثار عنه اأنه �ساأل رجاًل: من اأنت؟ فقال: قا�سي دم�سق. 

قــال: كيــف تق�سي؟ قال: اأق�ســي بكتاب اللـه. ف�ساألــه: واإذا جاءك ما لي�س يف 

كتــاب اللـه؟ فاأجابــه: اإذن ب�سّنة ر�سول اللـه، ف�ساأله ثانية: واإذا جاءك ما لي�س 

يف �سنــة ر�ســول اللـه؟ قــال: اأجتهد براأيــي واأوؤامر جل�سائــي. فا�ستح�سن قوله 

واأو�ســاه اإذا جل�س للحكــم اأن يدعو اللـه قائاًل:»اإين اأ�سالــك اأن اأفتي بعلم، واأن 

اأق�سي بحلم، واأ�ساألك العدل يف الغ�سب والر�سا«.

ثــم رجع القا�ســي بعد فــرتة ف�ساأله عمر: مــا اأرجعك! قال: راأيــت ال�سم�س 

والقمــر يقتتــالن، مع كل واحــد منهما جنود مــن الكواكب. ف�ساألــه: مع اأيهما 

كنت!

فقال: مع القمر!

فتاأمــل قلياًل ثم ذكر قوله تعــاىل: »وجعلنا اليل والنهــار ءايتني فمحونا 

.
)1(

ءاية اليل وجعلنا ءاية النهار مب�رشة« ثم قال: ل تلي يل عماًل

هــذه رواية من روايــات كثرية عن املنامات ونظرة فيها، ل ندري مبلغها 

مــن ال�سحة يف تف�سيالتها، ولكنها كلها تدل على الغر�س الذي ق�سدنا اإليه، 

وهــو ا�ستهداء الغيب من طريق الروؤى والعالمات، اإىل جانب الإميان القوي ل 

ي�سهو عن عامل الغيب طرفة عني.

ومــن احلق اأن ن�سيف هنا ا�ستــدراكًا اآخر، لعله اأدعى اإىل البحث من القول 

يف اجلهاد والإميان، وذلك اأن العدل ل يناق�س طبيعة اجلند عامة، واأن طبيعة 

 عن دين 
)2(

اجلند ل ت�ستلزم العدوان يف كل حمارب، ول �سيما املحارب ن�سحًا

ووفقًا ل�رشيعة.

فالعــدل يفتقر اإىل �سجاعة و�رشف، وهما خ�سلتان مطلوبتان يف اجلندى 

املطبــوع، فاأما ال�سجاعة يف الرجل العادل فتحميــه اأن يحابي الأقوياء وهو 

جــن، واأما ال�رشف فيحميــه اأن يجور على ال�سعيف وهــو خ�سة، ول تناق�س 

1- ل تلي: ل هنا نافية ولي�ست ناهية، فالفعل بعدها مرفوع.
2- ن�سحًا: دفاعًا.
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بني هذه اخل�سال.

اإمنا املحارب املعتدي هو الذي»يحارب حل�سابه« كما يقولون، اأو يحارب 

لنف�ســه مر�ساة لطمعه، وذهابــًا مع نزواته، ومن هذا الطراز الإ�سكندر وتيمور 

ونابليون.

ــده اإرادة غــري اإرادتــه، ويحكمه قانون غــري هواه، 
ّ
اأمــا املحــارب الذي تقي

الم على اقرتافها.
جُ
الم على تركه ولي�ست بجرمية ي

جُ
فاحلرب من مثله واجب ي

وقــد يرى هوؤلء اأن اأ�رشف اجلهاد جهاد النف�س والهوى قبل جهاد اخل�سوم 

والأقران، كما راأى عمر بن اخلطاب.

وم�ســداق ذلك ظاهــر يف كل قائد تدعوه اإىل احلرب اإرادة اإلــه اأو اإرادة اأمة، 

اأو اإرادة �سمــري لــه قانون. فطبيعة اجلندي يف هــوؤلء ل تناق�س العدل اإل كما 

تناق�سه طبيعة الفيل�سوف اأو طبيعة الفن اأو طبيعة الت�رشف يف �سوؤون املعا�س، 

ول تناق�س بينه وبني واحدة منها، اأو هي جميعًا يف هذه اخل�سلة �سواء.

هــوؤلء ل يحاربون اإل مكرهــني، واإذا حاربوا مل يحاربوا لبغي ول لتنكيل 

نة عمر حني حــّذر املجاهدين اأن 
جُ

ّنتهم هي �س
جُ

ولــو كان يف ميدان القتــال، و�س

يعتدوا لأن اللـه ل يحب املعتدين ثم قال: »ل جتبنوا عند اللقاء، ول متثلوا عند 

، ول تقتلوا هِرمًا ول امراأة ول وليداً، ونزِّهوا 
)1(

القدرة، ول ت�رشفوا عند الظهور

 يف البيع الذي بايعتم به، وذلك 
)2(

اجلهاد عن عر�س الدنيا، واأب�رشوا بالإرباح

هو الفوز العظيم«.

ثلى. وذلك هو اجلندي يف حالته املجُ

وذلــك هو املفتــاح ال�سادق الذي ل نعلم مفتاحــًا اأ�سدق منه خلالئق هذا 

اجلندي العادل الكرمي.

1- الظهور: الن�رش.
2- الإرباح: احل�سول على الربح.
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 اإ�سالمه

يجــوز اأن نبحــث عن �سبب واحــد للعمل الذي يعمله الرجــل اليوم وين�ساه 

غــداً، اأو يكرره كل يــوم ول يلتفت اإىل عقباه، اأو يلتفــت اإىل عقباه، ول يتوقع 

 يف جمرى حياته. ف�سبب واحد لعمل من هذه الأعمال كاف ول 
ّ

لهــا اأثراً يغــري

حاجة بعده اإىل ا�ستق�ساء.

لكــن العمــل الذي تتحــول به حياة الإن�ســان توًل حا�سمًا لــن يرجع اإىل 

�سبب واحد، ولن ت�ستغني يف تف�سريه عن عدة اأ�سباب، بع�سها حديث وبع�سها 

قــدمي، ومنهــا الظاهر الطبع واخلفي امل�ستع�سي، وقــد يجهل �ساحبها بع�س 

هذه الأ�سباب وين�سى املهم منها ويتعلق بالهنّي القريب.

ه، ل يفعل ذلك عفو ال�ساعة، ول 
ّ
 موطنه اأو معي�سته اأو زي

ّ
فالرجل الذي يغري

تلبيــًة لقرتاح يوحي اإليه يف جمل�س فراغ. وقــد يتوّهم هو اأنه �سمع القرتاح 

ــاه، واأنــه مل يكــن ليلبيه لــو ل ما �سمع يف تلــك اللحظــة العار�سة، فهجر 
ّ
فلب

 �سناعته مــن اأجل كلمة. واإنك �سائلــه �ساعتئذ:»اإنك 
ّ

اأهلــه وترك موطنه وغري

ــت اقرتاحًا، فهل 
ْ
ي
ّ
ت معي�ستك، لأنك لب

ّ
قــد هجــرت اأهلك وتركت موطنك وغــري

يَت القــرتاح؟«، فاإذا �ساألته ذلك ال�سوؤال رددتــه اإىل نف�سه، فعلم اأن 
َّ
تعلــم مِلَ لب

الأ�سباب ال�سحيحة وراء ذلك، واأنه مل يتحول لأنه �سمع القرتاح املزعوم. بل 

اه لأنــه كان قبل ذلك م�ستعداً للتحــول ما�سيًا يف طريقه. 
ّ
�سمــع القرتاح ولب
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ولو �سمعه مئة معه مل يكونوا م�ستعدين مثله ملا عملوا به ول التفتوا اإليه.

واأيــن تغيري املعي�سة واملوطــن والزي من تغيري العقيــدة الدينية؟ اإننا اإذا 

ا�ست�سغرنــا ال�سبــب لواحد يف تف�سري تلك التغيريات فهو ل مراء اأ�سغر من ذلك 

جداً يف تف�سري التحول احلا�سم اإىل دين جديد.

 موطنه فاإمنا 
ّ

 �سناعــة، واإذا غري
ّ

 معي�سته فاإمنا يغري
ّ

لأن الإن�ســان اإذا غري

 
ّ

 يقوم على ك�ســاء، ولكنه اإذا غري
)1(

ه فاإمنا يغــري �سمتًا
ّ
 زي

ّ
 بلــداً، واإذا غري

ّ
يغــري

 ما�سيه وما�سي 
ّ

 كونه وا�ستبدل به كونًا اآخر، وقد غري
ّ

عقيدته الدينية فقد غري

 م�ســريه يف الدنيــا وم�سريه بعد 
ّ

 حا�رشه وحا�ــرش اأهله، وغري
ّ

اأهلــه، وغــري

 اآراءه ومقايي�سه فيما ياأخذ وفيما يدع من اأمور احلياة وعالقات 
ّ

املوت، وغري

النا�س، ومنها ماآلف واأوا�رش وحماب ومكاره متو�ّسجات الأ�سول اإىل ما وراء 

الآباء واجلداد.

 هذا كله دفعة واحدة.
ّ

ف�سبب واحد ل يغري

ولبــد لتمــام هــذا التغيري مــن اأ�سبــاب �سابقة واأ�سبــاب مهيئــة، واأ�سباب 

موقوتة هي اأظهر تلك الأ�سباب، وقد تكون اأ�سعفها واأقلها تف�سرياً لذلك احلدث 

العظيــم يف العامل، وهــل يتغري الإن�سان هكذا اإل وقد اأحــاط بالعامل يف نظره 

حدث عظيم؟

ونحن قد اأ�رشنا فيما تقدم اإىل ندم عمر ل�سكاية املراأتني اللتني عار�سهما 

 حدته وا�ستــالل �سغنه، وتروي�س 
ْ

يف الإ�ســالم، واإىل مــا كان لندمــه من ك�رش

عنــاده، والتقريب بينه وبــني اخل�سوع الديني والهدايــة الإ�سالمية. فهل نقف 

عند هذا الندم وكفى؟ وهل انتهينا به اإىل حيث ي�ستقر الوقوف؟

وممــا ل �سك فيه اأن عمــر كان مقرتبًا من الإ�سالم يــوم رثى لأم عبد اللـه 

بنــت حنتمة، وتركهــا تنطلق اإىل الهجرة وهو يدعو لها بال�سالمة. وكانت هي 

علــى �سواب حني طمعت يف اإ�سالمه ورجالهــا يائ�سون منه. فقد �ساألها عامر 

بن ربيعة م�ستغربًا م�ستبعداً: كاأنك قد طمعت يف اإ�سالم عمر؟ قالت: نعم. قال: 

�سِلم حمار اخلطاب! 
جُ
�سِلم حتى ي

جُ
اإنه ل ي

ولكن الرجل اأخطاأ و�سدقت املراأة، اإذ لي�س اأ�رشع من املراأة اأن تلمح جانب 

1- ال�سمت: الهيئة.
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قة وجانب الغ�سب من قلب الرجل يف خطفة عني. األي�ست حياتها كلها من 
ِّ
الر

قة كيف 
ِّ
قــدمي الزمن منوطة بذلك الغ�سب، كيف تتلطف يف تويله، وبتلك الر

تتلطف يف ابتعاثها من مكمنها؟ وهل تجبها عنها القوة وهي ما نفذت اإىل 

نف�س الرجل قط اإل من وراء القوة؟

فعمــر كان مقرتبــًا مــن الإ�ســالم يوم رثــى للمــراأة املهاجــرة، ودعا لها 

ب�سحبــة اللـــه، وكان على متام الإ�سالم يوم راأى الدم علــى وجه اأخته، وراأى 

زوجها منطرحًا ل يقوى على دفاع.

 
)1(

ولكنــه كما قلنا �سبب من اأ�سباب، اأو اأنه هو ال�سبب العار�س الذي يومئ

اإىل ال�سبــب العميــق: �سبب عار�س هو الأ�سف ل�سكايــة ال�سعيف، و�سبب عميق 

هــو الرحمة التي جتمــل بذي نخوة كــرمي. ولي�س الإن�سان كلــه ندمًا ورحمة، 

واإن طال ندمه وطالت رحمته. فلي�س كل ما احتوى رحمته مبحتويه اإىل زمن 

طويل.

وقــد تعــددت الروايات يف اإ�ســالم عمر، واختلف بع�س هــذه الروايات يف 

اللفــظ واتفــق يف املغزى، وجعل اأنا�س ينظرون فيهــا كاأمنا ال�سحيح منها ل 

 ل تكون 
َ
يكــون اإل روايــة واحــدة و�سائرها باطــل ل ي�ستمل على حقيقــة. فلم

�سحاحــًا كلهــا؟ ومَل ل تكــون اأ�سبابــًا متعــددات يف اأوقات خمتلفــات؟ فمن 

امل�ستطــاع املعقــول اأن ن�سقط منها قلياًل من احل�سو هنــا ثم نخل�س منها اإىل 

�س بينها يف اجلواهر، وقد يعزز بع�سها بع�سًا يف ن�سق 
جُ
جملــة اأ�سباب ل تعار

ال�سرية ويف لباب النتيجة.

روي عــن عمــر ر�سي اللـــه عنه اأنــه قال:»كنــت لالإ�سالم مباعــداً، وكنت 

�ساحــب خمــر يف اجلاهليــة، اأحبها واأ�رشبهــا، وكان لنا جمل�ــس يجتمع فيه 

رجــال من قري�س، فخرجت اأريد جل�سائي اأولئــك فلم اأجد منهم اأحداً. فقلت: لو 

ار! وخرجت فجئته فلم اأجده، قلت: لو اأنني جئت الكعبة 
ّ
اأنني جئت فالنًا اخلم

فت بها �سبعًا اأو �سبعني، فجئت امل�سجد اأريد اأن اأطوف بالكعبة؛ فاإذا ر�سول  فطجُ

اللـــه �سلى اللـه عليــه و�سلم قائم ي�سلي، وكان اإذا �سّلى ا�ستقبل ال�سام وجعل 

الكعبــة بينه وبــني ال�سام، واتخذ مكانــه بني الركنني: الركــن الأ�سود والركن 

1- يومئ: ي�سري.
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اليمــاين. فقلــت حــني راأيته: واللـه لــو اأين ا�ستمعــتجُ ملحمٍد الليلة حتــى اأ�سمع 

ل 
َ
. فجئت من ِقب

)1(
ــه نَّ َ

ع
ِّ
و

َ
مــا يقــول! وقام بنف�سي اأنني لو دنــوت اأ�سمع منه لأجُر

 فدخلت تــت ثيابها ما بيني وبينــه اإل ثياب الكعبــة، فلما �سمعت 
)2(

احِلجــر

القراآن رّق له قلبي فبكيت ودخلني الإ�سالم«.

وروى ابــن اإ�سحــق يف �سبب اإ�سالمه، كمــا نقلنا عنــه يف كتابنا »عبقرية 

حممــد« :»اأن عمر خرج يومًا متو�سحًا ب�سيفه يريد ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه 

و�سلــم ورهطًا مــن اأ�سحابه، قد اجتمعــوا يف بيت عند ال�سفــا وهم قريب من 

اأربعــني بني رجال ون�ساء، ومع ر�سول اللـــه �سلى اللـه عليه و�سلم عمه حمزة 

بــن عبــد املطلب، واأبو بكر بــن اأبي قحافة ال�سديق، وعلي بــن اأبي طالب، يف 

رجــال من امل�سلمني ر�سي اللـه عنهــم، فلقيه نعيم بن عبد اللـه، فقال له: اأين 

ق اأمــر قري�س و�سّفه 
ّ
 الذي فر

)3(
تريــد يا عمر؟ فقــال: اأريد حممداً هــذا ال�سابئ

تك نف�سك 
ّ
 اآلهتها فاأقتله. فقال نعيم: واللـه لقد غر

ّ
اأحالمهــا وعاب دينها و�سب

يــا عمــر! اأترى بني عبد مناف تاركيك مت�سي علــى الأر�س وقد قتلت حممداً ؟ 

اأفال ترجع اإىل اأهل بيتك فتقيم اأمرهم؟

 وابن عمك �سعيد بن زيد ين عمر، واأختك 
)4(

قال واأي اأهل بيتي؟ قال: ختنك

فاطمة بنت اخلطاب، فقد واللـه اأ�سلما وتابعا حممد على دينه. فعليك بهما.

اب يف خمدع لهم اأو 
ّ
قال؛ فرجع عمر عامداً اإىل اأخته وختنه، وعندهما خب

يف بع�س البيت. واأخذت فاطمة بنت اخلطاب ال�سحيفة فجعلتها تت فخذها، 

اب عليهما. فلما دخل قال: ما هذه 
ّ
وقد �سمع عمر حني دنا اإىل البيت قراءة خب

 التــي �سمعت! قال له: ما �سمعت �سيئًا! قــال: بلى واللـه. لقد اأجُخرِبت 
)5(

الهينمــة

اأنكما تابعتما حممداً على دينه، وبط�س بختنه �سعيد بن زيد فقامت اإليه اأخته 

ها. فلما فعل ذلك قالت له اأخته: نعم، 
ّ
ّفه عن زوجها، ف�رشبها ف�سج فاطمة لتكجُ

نَّه: لأفزعنه. َ
ع

ِّ
و

َ
1- لأجُر

2- احِلجر: بك�رش احلاء حطيم مكة، مدار البيت من جهة ال�سمال.
اإىل دين. 3- ال�سابئ: اخلارج من دين 

اأو الأخت. 4- ختنك: اخلن: ال�سهر، زوج البنت 
5- الهينمة: الكالم اخلفي غري الوا�سح.
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قــد اأ�سلمنا واآمنــا باللـه ور�سوله، فا�سنع ما بدا لك. فلمــا راأى عمر ما باأخته 

مــن الدم ندم على مــا �سنع فارعوى وقال لأخته: اأعطنى هذه ال�سحيفة التي 

�سمعتكــم تقــراأون اآنفًا اأنظر مــا هذا الذي جاء به حممد. وقــراأ �سورة طه، فلما 

اب خرج 
ّ
قراأ منها �سدراً قال: ما اأح�سن هذا الكالم واأكرمه. فلما �سمع ذلك خب

ك بدعوة نبيه، 
ّ

اإليــه فقال له: يا عمــر، واللـه اإين لأرجو اأن يكون اللـه قــد خ�س

د الإ�سالم باأبي احلكم بن ه�سام اأو بعمر 
ّ
فاإين �سمعته اأم�س وهو يقول: اللهم اأي

ّلني يا خباب على  بــن اخلطــاب. فاللـه اللـه يــا عمر! فقال له عند ذلك عمــر: دجُ

لــم. مقال له خباب: هو يف بيت عند ال�سفا معه فيه نفر 
ْ
حممــد حتى اآتيه فاأجُ�س

مــن اأ�سحابــه. فاأخذ عمر �سيفــه فتو�ّسحه، ثم عمد اإىل ر�ســول اللـه �سلى اللـه 

عليــه و�سلم واأ�سحابــه، ف�رشب عليهم الباب، وقام رجــل من اأ�سحاب ر�سول 

 البــاب فراآه متو�سحــًا بال�سيف، فرجــع اإىل ر�سول اللـه 
)1(

اللـــه فنظــر من خلل

وهــو َفِزع فقال: يا ر�سول اللـه! هذا عمــر بن اخلطاب متو�سحًا بال�سيف. فقال 

حمــزة بن عبد املطلب: ناأذن له، فاإن كان يريد خرياً بذلناه له، واإن كان يريد 

ه باحلجرة 
َ
�رشاً قتلناه ب�سيفه. فقال ر�سول اللـه:ائذن له. ونه�س اإليه حتى لقي

 �سديدة، وقال: ما جاء بك 
)3(

 اأو مبجمع ردائه، ثم جبذه جبذة
)2(

زته
جُ
ج

جُ
فاأخــذ بح

 فقال 
)4(

يــا ابــن اخلطاب؟ فواللـه ما اأرى اأن تنتهي حتــى ينزل اللـه بك قارعة

عمر: يا ر�سول اللـه! جئتك لأومن باللـه وبر�سوله ومبا جاء من عند اهلل!«.

بت 
ّ
هاتــان الروايتان هما اأجمع الروايــات لالأ�سباب»املبا�ــرشة« التي قر

عــة يزيد بع�سها تــارة، اأن 
ّ
بــني عمــر والإ�ســالم، وتتفرع منهمــا روايات منو

ل قري�س، ويزيــد بع�سها تارة اأخرى اآيات من 
َ
عمــر قــد اأوفد لقتل النبي من ِقب

القــراآن الكرمي قراأها عمر يف بيت اأخته غري الآيات التي تقدمت الإ�سارة اإليها 

يف �ســورة طــه. واأ�سبههــا بالت�سديــق اأنه ملا اّطلــع على ال�سحيفة، قــراأ فيها 

ِعر واألقاها، ثم رجع اإىل نف�سه فتناولها وجعل كلما  ا�سم»الرحمــن الرحيم« فذجُ

رجة بني ال�سيئني. 1- اخللل: الفجُ
زة مو�سع �سد الإزار من الو�سط.

جُ
ج زته: احلجُ

جُ
ج

جُ
2- بح

3- جبذ: جذب.
4- القارعة: الداهية.
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ِعر. فلـما بلـــغ )ومالكم ل توؤمنون باهلل والر�سول  مــر با�سم من اأ�سماء اللـه ذجُ

يدعوكــم لتوؤمنوا بربكم وقد اأخذ ميثاقكم اإن كنتم موؤمنني( قال: اأ�سهد اأن ل 

اإله اإل اللـه، واأن حممداً ر�سول اللـه.

وهــذه علــى اختالفهــا روايــات متقاربــة يبــدو لنا اأنهــا ق�ســة واحدة 

ِطــرت �سطرين، وزيدت عليهــا احلوا�سي والأطــراف، فاختلفت يف األفاظها  �سجُ

ومواعيدهــا، واتفقــت يف جوهرهــا ومدلولهــا، لأنهــا مت�س نف�ــس عمر من 

الناحية التي هي اأ�سبه اأن تهديه اإىل طريق جديد.

وهي كما اأ�سلفنا – جتمــع لنا الأ�سباب»املبا�رشة« التي اقرتنت باإ�سالم 

عمــر، ول تغنينــا عــن الأ�سبــاب الأخــرى التــي هــي اأ�سا�ــس هــذه الأ�سباب 

ومرجعها، ولأجلها كان خليقًا اأن تاأخذه بالغة القراآن، واأن متيل به الرحمة 

اإىل الإميان.

فقــد كان مهياأً لالإ�ســالم ل حمالة، وكانت جمافاتــه لالإ�سالم خليقة اأن 

تنتهــي بعد قليــل، واأل تطول اإل ريثما تعن املنا�سبــة لل�سهادة بالل�سان بعد 

التهيوؤ بالفطرة وال�سمري.

فلــم يكــن بني عمر والإ�سالم يف بداية الأمر اإل باب واحد للعداء. وكل ما 

عــدا ذلك من الأبواب، فقد كان مفتوحًا بينــه وبني هذا الدين اجلديد، ما هو 

اإل اأن يراه بالعني حتى يندفع فيه.

 غيور عزيز يف قومه. 
ٌّ
كان بــاب العداء بينه وبني الإ�سالم؛ اأنه رجل قوي

ق – كمــا قال – اأمر قري�ــس، وي�سّفه اأحالمها 
ّ
فــاإذا رجل يخــرج عليهم فيفر

 اآلهتها، فال جرم يثور ويغ�سب وينقم، ول عجب اأن يذود 
ّ
ويعيب دينها وي�سب

 املعابة عن �رشف اآبائه، ويرى اأنه غري عاٍد ول باٍغ، 
)1(

عــن ذماره ويرح�س

ل ذلك الرجل اخلــارج على قومه، 
َ
واأن البغــي والعــدوان اإمنا يجيئــان من ِقب

حتى يتبني له احلق الذي ي�سدع به؛ اأن الذي هو فيه هو البغي والعدوان.

ذلــك باب العداء الوحيد الذي كان بني عمر والإ�سالم، وهو باب ل يطول 

مدخله يف نف�س طبعت على العدل والإن�ساف.

فمــا من �سبب ي�ســل بني اجلاهلي ال�رشيــف وهذا الديــن اجلديد اإل كان 

اآبائه: يزيلها. 1- رح�س الثوب: غ�سله ويرح�س العابة عن �رشف 
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ــاًل بنف�ــس عمــر اأوثق �سلة، وما علمنــا من �سبب لالإ�ســالم اإل كانت له 
ّ

مو�س

عقدة يف نف�س عمر وثيقة القرار.

فرمبــا اأ�سلم اأنا�س لأنهم اأخذوا ببالغة القــراآن، واأ�سلم اأنا�س كرهوا املنكر 

الــذي كان ي�سيــع يف اجلاهليــة، اأو لأنهــم ورثــوا النزعــة الدينيــة واخلالئــق 

ِبلــوا علــى روحانيــة ت�ســل بينهم وبني عــامل الغيب 
جُ

امل�ستقيمــة، اأو لأنهــم ج

كت ما فيهم 
ّ
وحظــرية الأ�رشار، اأو لأنهــم قد عر�ست لهم عار�سة موقوتــة حر

من كوامن تلك الأ�سباب.

وكل اأولئك كان عمر على ا�ستعداد له عظيم.

وكل اأولئــك مل يكــن عمر فيه بالو�ســط املكرر، بل كان فيــه العلم املرتّفع 

امل�سيء بني الأعالم.

كان عمــر بليغــًا ح�سن النقــد للبالغة، هواه منها ال�ســدق والطبع وجمال 

التف�سيل، فكان يطرب لقول زهري:

  
)1(

           فاإن احلق مقطعه ثالث:    ميني اأو نفار اأو جالء

�ساعر  ــاه 
ّ
ــم و�ــس قــ�ــســم!  ــا  م اأحــ�ــســن  ــا  م مــعــجــبــًا:  ــده  ــس اأنــ� يــقــول كلما 

الــكــالم. حــو�ــســي  يتبع  ول  الــقــوايف  ــني  ب  
)2(

يعاظل ل  ـــه  لأن الــ�ــســعــراء 

ق الفجر فيقول جللي�سه:»الآن اقراأ 
جُ
ورمبا ق�سى الليلة ين�سد �سعره حتى يرب

يا عبد اللـه«.

وجــاءه يومــًا بع�س اآل هرم بن �سنــان؛ ممدوح زهري فقال عمــر: اأما واإن 

زهــرياً كان يقول فيكم فيح�سن، فقيــل له: كذلك كنا نعطيه فنجزل. فعاد عمر 

يقول: ذهب ما اأعطتيموه وبقي ما اأعطاكم.

ن الذي يقول:
َ
وجاءه وفد من غطفان ف�ساألهم م

       حلفت فلم اأترك لنف�سك ريبة    ولي�س وراء اللـه للمرء مذهب  

قالوا: نابغة بني ذبيان. ف�ساألهم: ومن الذي يقول:

       

نة.
ّ
اأو بي اأو حكومة  اأن مقاطع احلقوق ثالثة، ميني  1- يريد ال�ساعر 

2- يعاظل: عاظل بالكالم عقده و�سعبه وا�ستخدام غريبه.



90

 
)1(

 اأتـيـتـك عـاريـًا خْلقًا ثيابي     على وَجــل تظن بي الظنون

 فاألفْيت االأمانة لـــم تخنها      كـذلـك كـان نـوح ال يـخـون  

قالوا: هو النابغة فقال: هو اأ�سعر �سعرائكم.

دة بن الطبيب: 
ْ
وطاملا اأجُعجب بقول عب

والعي�س �سح واإ�سفاق وتاأميل      واملرء �ساٍع الأمر لي�س يدركه 

ت الدنيا! 
َ
ِني

جُ
وين�سده فيقول: على هذا ب

�سه، ووعى من اأ�سعارهم 
ْ
وندر بني اأئمة الدين من غا�س يف اأدب قومه غو

ّثل فيه ببيت  فهــم مثــل ما وعاه. قال الأ�سمعي :»ما قطع عمــر اأمراً اإل مَتَ
َ
ر وطجُ

مــن ال�سعــر«. ونحــن نرجــع اإىل ال�سعــر الذي مَتثل بــه فــرناه يف اأح�سن موقع 

واأ�ســدق �ساهــد، ونلمح من قليل اأخباره يف خلوتــه؛ اأن الأدب كان جانبًا من 

جوانبــه التــي ترق فيه حا�سيته، وياأن�س فيه اإىل قلبه، ويرجع فيه اإىل فطرته. 

فة له واإحدى 
َ

ْزح
َ
جــاء عبــد الرحمن بن عوف اإىل بابه فوجده م�ستلقيــًا على م

رجليه على الأخرى وهو ين�سد ب�سوت عال:

باملدينة بعدما    ق�سى وطراً منها جميل بن معمر  
 (2(

   وكيف ثوائي

نا قلنا كما 
ْ
فلما دخل عبد الرحمن وجل�س قال له: يا اأبا حممد: اإنا اإذا خلو

يقول النا�س.

ومل يق�رش اإعجابه بال�سعراء على الذين وافقوا املواعظ وال�سنن الدينية، بل 

اأ القي�س لأنه»�سابقهم، 
َ
ــر

ْ
نظــر يف فنهــم وفا�سل بينهم يف بالغتهم، فف�سل ام

.
)3(

خ�سف لهم عنْي ال�سعر فافتقر عن معاٍن عور اأ�سح ب�رش«

ونــوادره مــع ال�سعراء والرواة كثــرية تدل على �سغفــه بالبالغة ال�سادقة، 

طبه ور�سائله  وحفظــه لأجمل ما يحفظ بــني اأهل ع�رشه، كما تدل على ذلك خجُ

و�سواهده واأمثاله.

1- الثوب اخلْلق: الباىل.
2- ثوائي: اإقامتي.

اأ�سح ب�رش: ا�ستنبط عني ال�سعر و�سق طريق  3- خ�سف لهم عني ال�سعر فافتقر عن معاٍن عور 
املعايل واأتى بال�سوارد احل�سان. راجع باب»ثقافته«.
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�ِسبت اإليه اأبيات، واأنكر هو اأنه  وقــد ي�سح اأنه نظــم ال�سعر اأو ل ي�سح. فقد نجُ

لته يف رثاء اأخي. ولكن ال�سحيح اأنه كان  �ساعر حيث يقول: لو نظمت ال�سعر لقجُ

يحــب ال�سعــر البليغ ويرويــه ويو�سي بروايته، واأنه ن�ســاأ يف قوم يحبون مثل 

مــا اأحــب، ويعجبون مبثل ما اأعجبه، ومنهم اأبوه الذي نظم ال�سعر يف اأكرث من 

ده اأبو عمرو بن اأمية: 
ّ
ع

َ
ِوي عنه اأنه قال ملا تو

جُ
منا�سبة، ور

 
(1(

رجــال ال يـنـهـنهها الـوعـيـد   اأُيــوِعدين اأبـو عمرو ودونـي 

 (2(
اإذا نـــزلـت بـهـم �سـنة كــوؤود   ربيــع املعدمني وكـل جـــارٍ 

وعـنـد بـيـوتهم تلقى الـوفـود    هم الراأ�س املقدم من قريـ�س 

ونـــ�رصهم اإذا اأدعــو عتيـــــد     فكيف اأخاف اأو اأخ�سى عدواً 

  
(3(

طوال الدهر ما اختلف اجلديد   فل�ست بعادل عنهم �سـواهـم 

اإىل ما اآخر ما ن�سب اإليه.

فاأقــرب �ســيء اإىل الواقع – واإىل املتوقع – اأن يوؤخــذ ببالغة القراآن رجل 

ن�ســاأ هــذه الن�ساأة، واأحب الــكالم البليغ هذا احلب، واأن يخ�ســع لآياته ويعجب 

لتف�سيله فيفتح من قلبه م�سالك الإ�سغاء.

وكان عمــر م�ستقيــم الطبــع مفطوراً علــى الإن�ساف، فلم يكــن رجل مثله 

ِدي اإىل  ــه اإليه وهجُ
ّ
ب لي�سرتيــح اإىل ف�ســاد اجلاهلية اأو يخفــى عليه ف�سادها اإذا نجُ

ما هو خري منه.

وكانــت النزعــة الدينية وراثــة يف اأ�رشته على ما يظهر مــن مبادرة اأخته 

فاطمــة وابن عمــه �سعيد بن زيد اإىل الإ�سالم، وكان لــه قبل الإ�سالم رجل من 

عمومته يقدح يف الوثنية، ويبحث عن احلق يف الن�رشانية واليهودية، ويبتلي 

اأهلــه باخلالف ويبتلونه بالإيذاء واحلب�س والإرهاق، ونعني به زيد بن عمرو 

بن نفيل.

وعمر نف�سه، اأمل يقل لنا اإنه يئ�س ليلة من ال�سمر ومن اخلمر، فذهب يطوف 

بالبيــت كاأن طــواف البيت �سهوة من �سهوات قلبــه تنوب عنه مناب املحبوب 

مــن ال�سهوات! اأمل يكــن فى اجلاهلية ينذر اأن يعتكف ليلــة من كل اأ�سبوع؟ بل 

اأى ل يهابون التهديد. 1- ل ينهنهها الوعيد: 
2- �سنة كوؤود: �سديدة مظلمة.

اآخرين مهما تعاقب الزمان. اأنه ل يعدل بهم قومًا  3- اجلديد: الليل والنهار، يعني 
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لعــل �سالبة اخلّطاب اأبيه مل تكــن فى �سميمها �سيئًا مناق�ســًا لعن�رش الدين 

ــرف هم اأولئك 
جُ
والإميــان. فــاإن هــوؤلء ال�سالب ال�ســداد يف املحافظة على الع

 الذين ل يطيقون امل�سا�س بعقائدهم اإذا اآمنوا بدين.
)1(

املتزمتون

، وكان 
)2(

وزاد عمــر على الوراثة الدينية؛ اأنه كان �ساحــب فرا�سة وزكانة

ي�ستطلــع الروؤى واملنامات ويت�سل بالغيــب ويب�رش على البعد، كما �سلف يف 

حديــث �سارية حني نــاداه يا �سارية اجلبل! يا �ساريــة اجلبل. وبينهما م�سرية 

اأيام.

وكانــت العوار�ــس متر بــه، فتعطفــه اإىل الإ�سالم تارة مــن طريق الرحمة 

وتــارة من طريق العدل والنخوة، فيخ�ســع ويندم ويراجع عناده وكربياءه. اإذ 

 املن�سف مــن اأن يحارب اأنا�ســًا ل يحاربونه، 
ّ
لي�ــس اأبغ�ــس اإىل الرجــل الأبي

ويلج يف اإيذاء قوم ل يقدرون على اأذاه.

فاإذا تفتحت هذه الأبواب جميعًا بني عمر والإ�سالم فباب واحد مو�سد لن 

يحجبه طوياًل عن هذا الدين، ولن يحجب هذا الدين طوياًل عنه.

وقد تفتحت يف يوم من الأيام.

تفتحت كلها فدخلهــا دخول العا�سفة من جميع الأبواب، واأ�سلم اجلاهلي 

ال�رشيــف كمــا كان ينبغي اأن ي�سلــم، وكما كان يقينًا �سي�سلــم يف منا�سبة من 

املنا�سبات.

فاإذا العامل الإن�ساين قد تفتحت فيه �سفحة جديدة: 

�سفحــة يقراأ فيهــا القارئ قبل كل �ســيء ماذا ي�سنع الإ�ســالم بالنفو�س، 

ن�سئة من لدن املقادير 
جُ
ويعلم منها قبل كل علم اأن هذا الدين كان قدرة بانية م

التــي ت�سيطــر على هذا الوجــود: كان قدرة تالب�س ال�سعيــف فيقوى، وتالب�س 

القــوي فتنمــي قوتــه وجتري بــه يف وجهته، وكان يــداً خالقــة حاذقة تاأخذ 

احلجــارة املبعــرثة يف التيه، فــاإذا هي �رشح له اأ�سا�ــس واأركان، وفيه ماأوى 

 ك�سبه الإ�سالم فك�سبه العامل الإن�ساين كله يف اآخر 
ٌّ
لل�سمائر والأذهان. جاهلي

الزمــان، ونف�ــس �سائعة رّدت اإىل �ساحبها فعرف منهــا ما كان ينكر، واّطلع 

1- املتزمت: الوقود املت�سدد يف دينه.
2- الزكانة: الفطنة والفرا�سة.
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منها على ما كان يجهل، ونفع بها اأمته واأممًا ل ت�سى، و�سنع بها الإ�سالم 

اأعظم واأفخم ما ت�سنعه قدرة بناء واإن�ساء، حيثما كانت قدرة بناء واإن�ساء.

ونظرت الأمم فرات كيف تعلو النف�س الإن�سانية حتى يحار فيها الإن�سان، 

.
)1(

وهو ري�سة يف مهب النوازع والأ�سجان

راأت كيــف ي�سبــح العدل واحلق طبيعــة حياة، وكيف ي�سبــح خملوق من 

اللحــم والدم وكاأنــه ل ياأكل طعامه ول يروي ظمــاأه اإل ليعدل ويعرف احلق، 

وكاأنــه ل ي�سحو ول ينام اإل ليعدل ويعــرف احلق، وكاأنه ل يتنف�س الهواء اإل 

ليمتنع الظلم عن النا�س وتدول دولة الباطل بني النا�س، وكاأمنا العدل واحلق 

ديــن عليــه يطالبه به األف غرمي، وهو وحده اأقــوى يف املطالبة بهما من األف 

غرمي.

لقد كان هذا الرجل املجيد يبغ�س اأن يظلم غريه اأ�سد من بغ�سه اأن يظلمه 

غــريه، وهذه منزلة يف الأنفــة ل تطاولها املنازل، لأنها منزلة الأبطال الذين 

ي�سمون على اأنف�سهم ولهم اأنف�س اأ�سمى من عامة الأبطال.

واإننــا لنعلــم كم حّز يف قلبه الكرمي اأن ي�ــرشب بريئًا على دين احلق كلما 

ى يف تاريخ البطولة 
َ
ن�س رجعنــا اإىل اأيامــه الأوىل بعد الإ�سالم، وهي اأيــام ل تجُ

والأبطال.

فمــا �سغلــه اأمر بعــد اإعالن الديــن اإل اأن يخــرج لي�رشبه اأنا�ــس كما كان 

ي�رشب اأنا�سًا يف �سبيل ذلك الدين.

ثــار اإىل النا�س ي�رشبونــه وي�رشبهم، فقام خاله ي�ساأل: ما هذه اجلماعة؟ 

 
)2(

قيــل له اإن ابن اخلطاب قد �سباأ، فقام على احلجر ينادي: األ اإنني قد اأجرت

ب ول ي�رشبه 
َ
�رش

جُ
ابن اأختي: فانك�سف النا�س عنه. فكان ل يزال يرى م�سلمًا ي

ل عليه األ ي�سيبه ما ي�سيب امل�سلمــني، فذهب اإىل خاله وقد اجتمع  اأحــد، وثقجُ

. قــال خاله وهو به 
)3(

النا�ــس يف احلجــر ونــاداه: ا�سمع! جوارك مــردود عليك

ومبــا ي�ستهــدف له اأدرى: ل تفعل يا ابن اأختــي. فاأ�رش على رد جواره، وطاب 

1- الأ�سجان »جمع �سجن« وال�سجن: الهم واحلزن واحلاجة ال�ساغلة. 
اأدخله يف ِحماه ورعايته وجواره. اأي  اأجاره:   -2

اأعفني من حمايتك. اأي:   -3



94

لــه بعــد ذلك اأنه اقت�س مــن نف�سه لالأبرياء الذين �رشبهــم وهو يجهل دينهم، 

فــال مت�سي تلك ال�رشبات بغري ق�سا�س، واإن كّفر عنها بالتوبة واإعزاز الدين 

الذي اآذاهم من اأجله.

واأبــى من اللحظــة الأوىل اإل اأن يواجــه اخلطر الأكرب يف �سبيــل دين، واإل 

اأن يقب�ــس على الثور مــن قرنيه كما يقول الغربيون يف اأمثالهم، واأن يتحدى 

قري�سًا بحقه مذ اآمن باأنهم على باطل. ف�ساأل اأنا�سًا: اأي اأهل مكة اأنقل للحديث؟ 

ح لــه باإ�سالمه! ومل يكذب 
ّ
قيــل له جميل بن معمــر اجلمحي. فذهب اإليه ف�رش

الرجل الظن به، فما هو اإل اأن �سمعها حتى خرج وعمر وراءه اإىل اأندية قري�س 

حــول الكعبة ي�رشخ باأعلى �سوته على بــاب امل�سجد: يا مع�رش قري�س ! األ اإن 

عمــر بن اخلطاب قد �سباأ. وعمر يقول من خلفه: كذب! ولكني اأ�سلمت و�سهدت 

اأن ل اإلــه اإل اللـــه واأن حممداً عبده ور�سوله، ثم ن�سبت املعركة بني هذا الرجل 

املفــرد وبينهــم فيثب علــى اأدناهم منــه واأجرِئهم عليه – عتبــة بن ربيعة – 

في�رشعه ويربك عليه في�رشبه ويدخل اإ�سبعيه يف عينيه لأنهما عمياوان عن 

احلــق ل تب�رشان النــور! ويتكاثرون عليه فال يدنو منهــم اأحد»اإل اأخذ �رشيف 

من دنا منه« حتى اأحجموا عنه وركدت ال�سم�س وفرت من طول ال�رشاع، فجل�س 

 وهو يقول لهم:»افعلوا ما بدا لكم. فواللـه لو 
)1(

وهم قائمون على راأ�سه يثلبونه

كنــا ثالثمئة رجل لرتكتموها لنا اأو تركناها لكم«. وهذا ما اأراد. فما ي�سرتيح 

وجدانــه احلي اأن ي�رشب م�سلمًا لإ�سالمه، ومل ي�رشب كافراً لكفره، وما ي�سعر 

اأنه وّفى للـه دينه وقد �رشب ومل ي�رشب واآذى اأنا�سًا ومل يوؤذه اأحد، وما تهداأ 

حا�سة العدل فيه – وقد كانت كاأنها من حوا�س بدنه – اإل اأن يح�س الق�سا�س 

يف نف�سه كما اأح�س امل�رشبون بالأم�س عدوانه يف اأنف�سهم.

وراح ي�ساأل النبي: يا ر�سول اللـه ! األ�سنا على احلق اإن متنا اأو حيينا؟ فقال 

عليــه ال�سالم: بلى والذي نف�ســي بيده اإنكم على احلق اإن متم واإن حييتم. قال: 

ففيم الختفاء؟ والذي بعثك باحلق لتخرجن!

فمــا لبــث النبي اأن خرج يف �سفــني اأحدهما فيه عمــر والآخر فيه حمزة، 

1- يثلبونه: ي�ستمونه ويعريونه.
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 كاأنه كديد الطحينــي، فدخلوا امل�سجد وقري�ــس تنظر وتعلوها 
)1(

ولهمــا كديــد

 منهــا ول حكيم اأن يقرتب من �سفــني فيهما هذان.. 
)2(

كاآبــة فــال يجروؤ �سليط

و�سماه النبي يومئذ الفاروق.

قال علي بن اأبى طالب، ر�سي اللـه عنه:»ما علمت اأن اأحداً من املهاجرين 

 بالهجرة تقلد �سيفه وتنّكب 
ّ
هاجر اإل خمتفيًا اإل عمر بن اخلطاب، فاإنه ملا هم

ل الكعبة واملالأ من 
َ
 وم�سى ِقب

)3(
�سه وانت�سى يف يده اأ�سهمًا واخت�رش عنزته

ْ
قو

قري�س بفنائها، فطاف فى البيت �سبعًا متمكنًا، ثم اأتى املقام ف�سلى، ثم وقف 

 واحدة واحدة.
)4(

على احِللق

! من اأراد اأن 
)6(

 الوجوه! ل يرغم اللـه اإل هذه املعاط�س
)5(

يقــول لهم: �ساهت

ْلقني وراء هذا الوادي«.
َ
 فلي

)7(
ل زوجته

ّ
ومت ولده اأو يرم

جُ
يثكل اأمه اأو ي

لقد كان له يف تديه لقري�س عدتان: �سجاعته وعدله، فما كانت �سجاعته 

يف هــذا التحــدي باأظهر مــن عدلــه، ول كان عدله فيها باأظهر مــن �سجاعته. 

اإذ ال�سجــاع احلق مطبــوع على الأنفة مــن الظلم، لأنه �سديــد الإح�سا�س بذله، 

ومــن كان �سديــد الإح�سا�ــس بذل الظلم فهــو �سديد الإح�سا�س بعــزة العدل من 

طريــق واحد. وقلمــا اأغ�سب العادل ال�سجاع �ســيء كا�ستطالة الظامل وظنه اأن 

املظلــوم ل ي�ستطيل عليــه، فذلك هو التحدي الذي يثري ال�سجاعة ويثري النقمة 

على الظلم اأو يثري حب العدل يف وقت واحد، واإن املوت لأهون من ال�سرب على 

هذا التحدي املرذول وهذا ال�سلف القبيح. وما ال�سجاعة اإن مل تكن هي اجلراأة 

ىل باجلــراأة من ال�سجاع 
ْ
علــى املوت كلما وجب الجــرتاء عليه؟ واأي امرئ اأو

الذي يعلم اأن احلق بني يديه؟ األ�سنا على احلق اإن حيينا واإن متنا؟ فعلى احلق 

1- كديد: الرتاب الناعم.
2- ال�سليط: البذيء الل�سان.

3- العنزة: ع�سا لها زج كالرمح ال�سغري، واخت�رشها و�سعها يف ِح�رشه.
4- احللق: جمع حلقة واحللقة: القوم يجتمعون م�ستديرين.

5- �ساهت الوجوه: قبحت.
6- املعاط�س»جمع املعط�س« واملعط�س: الأنف.

اأقتله. اأن  اأرملة: يعني  اأو زوجته  اأو ولده يتيمًا  اأمه ثكلى،  اأي يجعل   -7
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اإذن فلنمت ول نعي�س على الباطل، فالباطل كريه واجلن كريه. وذانك ملتقى 

العدل وال�سجاعة يف قلب العادل ال�سجاع.

ونهج عمر طريقه يف الإ�سالم كما نهج طريقه اإىل الإ�سالم: كالهما طريق 

�رشاحــة وقــوة ل يطيق اللف والتنطع ول يحفل بغري اجلــد الذي ل عبث فيه. 

فــال وهن ول ريــاء، ول حذلقة ول ادعاء وما �سئت بعد ذلك من اإ�سالم �رشيح 

قومي فهو اإ�سالم عمر بن اخلطاب.

قال يف بع�س عظاته:»ل تنظروا اإىل �سيام اأحد ول اإىل �سالته، ولكن انظروا 

ِمن اأدى، واإذا اأ�سفى – اأي هم باملع�سية– ورع«. دَّث �سدق، واإذا ائتجُ َ
ن اإذا ح

َ
م

وقــال يف هــذا املعنــى:»ل يعجبنكم من الرجــل طنطنته، ولكــن، من اأدى 

الأمانة اإىل من ائتمنه، و�سلم النا�س من يده ول�سانه«.

وقال يف عمل الدنيا والآخرة:»لي�س خريكم من عمل لالآخرة وترك الدنيا، 

اأو عمــل للدنيا وتــرك الآخرة، ولكن خريكم من اأخذ مــن هذه ومن هذه. واإمنا 

احلرج يف الرغبة فيما يجوز قْدر احلاجة وزاد على حد الكفاية«. 

ومل يكــن اأبغ�ــس اإليه ممن يتــواىل ليقال اإنه متوكل علــى اللـه، اأو يرتاءى 

 يف العبادة ليقال اإنه زاهد يف الدنيا.
)1(

بال�سعف ليقال اإنه نا�سك، اأو يفرط

ــة يف الأر�ــس ويتــوكل علــى 
ّ
فــكان يقــول:»اإن املتــوكل الــذي يلقــي حب

اللـــه«،»ول يقعد اأحدكم عن طلــب الرزق ويقول اللهم ارزقنــي. وقد علمتم اأن 

ال�سمــاء ل متطــر ذهبــًا ول ف�ســة، واأن اللـه تعــاىل يرزق النا�ــس بع�سهم من 

بع�س«.

وكان ي�ــرشب مــن يتماوت وي�ستكني ليظهر التخ�ســع يف الدين، فنظر اإىل 

رجــل مظهــر للن�سك متماوت فخفقه بالّدرة وقال:»ل متــت علينا ديننا اأماتك 

اللـــه«، واأ�ســاروا لــه اإىل رجل ي�سوم الدهر ف�رشبه وهو يقــول له: كل يا دهر! 

كل يا دهر! ينهاه عن ال�سوم الذي يعوقه عن معا�سه ول يوجبه عليه الدين«.

وكان كلمــا راأى �سابًا منك�سًا راأ�ســه �ساح به:»ارفع راأ�سك فاإن اخل�سوع ل 

يزيد على ما يف القلب، فمن اأظهر للنا�س خ�سوعًا فوق ما يف قلبه فاإمنا اأظهر 

للنا�س نفاقًا اإىل نفاق«.

اأ�رشف وجتاوز احلد، بعك�س التفريط.  اإفراطًا:  اأفرط   -1
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واإمنــا كان يعجبه»ال�ســاب النا�ســك نظيف الثوب طيــب الرائحة«، ويرى 

م والفرو�سية،»فاأنتم بخري« 
ْ
امل�سلمني بخري مــا عّلموا اأبناءهم الرمي والعــو

 على ظهور اخليل«.
)1(

كما قال: ما نزومت

ديــن الرجل القوي ال�سجاع الذي ينت�ــرش بدينه يف ميدان احلياة، ولي�س 

بديــن الواهن املهزوم الذي تركتــه الدنيا فاأوهم نف�سه اأنه هو تاركها ليقبل 

على الآخرة.

وكانــت �سجاعتــه يف دينه اأنــدر ال�سجاعات يف النفو�ــس الآدمية، لأنها 

ال�سجاعــة التــي يواجــه بها تهمة اجلــن وهــو اأرذل من املوت عنــد الرجل 

ال�سجــاع. فــاإن كثرياً من النا�س ليعدلون عن ال�ســواب الذي يظهرهم مبظهر 

اخلوف ليقال اإنهم �سجعان، واإنهم يف عدولهم عنه ملن اجلبناء امل�ستبعدين 

للثنــاء، ومل يكن عمــر يعدل عن �سواب فهمه ولو قيــل يف �سجاعته ما قيل، 

وتلك اأ�سجع ال�سجاعات.

ف�ســا طاعــون عموا�ــس وعمــر يف طريقــه اإىل ال�ســام، فلقيــه اأبــو عبيدة 

واأ�سحابه عند تبوك واأخربوه خرب الطاعون، فا�ست�سار املهاجرين والأن�سار 

فاختلفوا بني نا�سح بامل�سي ونا�سح بالقفول: نا�سح بامل�سي يف طريقه 

يقــول اإنــه خرج لأمر ول يــرى له اأن يرجع عنه، ونا�ســح بالقفول يقول اإنه 

ا�سطحب »بقية النا�س واأ�سحاب ر�سول اللـه ول يرى اأن يقدمهم على وباء«، 

ثــم دعا م�سيخة قري�س من مهاجــرة الفتح فلم يختلف عليه رجالن واأ�ساروا 

 
ُّ
جميعــًا بالرجــوع. فقال اأبو عبيــدة: اأَِفراراً من قدر اللـه؟ قــال عمر: نعم نفر

 
)2(

مــن قــدر اللـه اإىل قدر اللـه، اأراأيت لو كان لك اإبــل هبطت واديًا له عدوتان

اإحداهمــا خ�سبــة والأخــرى جدبــة، األي�س اإن رعيــت اخل�سبــة رعيتها بقدر 

 مكانه حتى جاءه عبد 
)3(

اللـــه، واإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اللـه؟ ومارام

الرحمن بن عوف، فح�سم اخلالف براأي النبي يف اخلروج من اأر�س الطاعون 

1- النزو: الوثوب.
2- العدو : املكان املرتفع.

3- رام: برح وترك.
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والقدوم اإليها حيث قال عليه ال�سالم:»اإذا �سمعتم به باأر�س فال تقدموا عليه، 

واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال تخرجوا منها«.

فــكان اإميانه ب�ســرياً ل يهجم به على عميــاء، ول ي�ست�سلم فيــه ا�ست�سالم 

العجــزة وهو قــادر على احليطة والأخــذ بالأ�سباب، وكانــت ن�سيحته العامة 

للم�سلمــني يف اأمــر الطاعون كراأيه اخلا�ــس يف اأمر نف�سه و�سحبــه، فاأمرهم 

بال�ستنقــاذ مــا وجدوا له �سبياًل وكتــب اإىل اأبي عبيدة:»اإنك قــد اأنزلت النا�س 

 وهو اأحوط ما 
)1(

اأر�سًا غمقة – اأي وخيمة – فارفعهم اإىل اأر�س مرتفعة نزهة

يحتاط به اأمري عامل يف هذه الأيام.

•••
كذلك مل يكن يوؤمن ب�سيء ينفع اأو ي�رش غري ما عرفت اأ�سباب نفعه و�رشره 

: اإين لأعلــم اأنك حجر ل 
)2(

فــكان ينظــر اإىل احلجر الأ�سود فيقول كلمــا ا�ستلمه

قِبلك ما 
جُ
ت�ــرش ول تنفــع، ولــول اأين راأيت ر�سول اللـــه �سلى اللـه عليه و�سلــم ي

لتك«.
ّ
قب

و�سمــع اأن النا�ــس ياأتــون ال�سجــرة التــي بايــع ر�ســول اللـه تتهــا بيعة 

 واأمر بهــا اأن تقطع، 
)3(

الر�ســوان، في�سلــون عندها ويتربكون بهــا، فاأوعدهم

 من الوثنية 
)4(

خمافــة اأن ت�رشي اإىل الإ�سالم من هذه املنا�سك واأ�سباهها لوثة

والتوكل على اجلماد.

•••
ورمبــا التب�س الأمر مــن نوادر عمر يف التق�سف واجتنــاب املتع واملناعم 

اك املتخ�ّسعني 
ّ
فح�سبــت فرائ�س يوجبها ويجري فيها على طريقة اأولئك الن�س

الذيــن كان ينهاهــم اأن مييتوا الدين، ويهــزاأ بهم كلما تنطعــوا واأوجبوا ما ل 

يجب على املوؤمنني.

1- النزهة: املرتفعة.
اأو باليد. اأي مل�سه بالتقبيل  2- ا�ستلم احلجر الأ�سود: 

اأما وعد فتكون يف اخلري. اأوعد: ت�ستخدم يف ال�رش،   -3
4- اللوثة: احلماقة. 
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لَتب�س، فهو وا�سح بــني التفرقة من �سريته ومن  فــال يلتب�سن الأمر هــذا املجُ

الأحاديث التي �سحبت تلك النوادر، ف�رشتها ودلت على الغر�س منها.

ق بني حما�سبة امل�سلم نف�سه 
ّ
فعمر كان م�سلمًا وكان خليفة للم�سلمني، وفر

وهــو م�سوؤول عنها دون غريها، وبني حما�سبــة اخلليفة نف�سه حتى يقع ال�سك 

يف عملــه وينّزه يده واأيدي اأهلــه عما لي�س لهم بحق من �سلطان احلكم اأو بني 

املال، ثم يفي لذكرى �ساحبه الذي خلفه على امل�سلمني، فال يعي�س يف مكانه 

خرياً من عي�سته، ول مينح نف�سه وذويه ما مل مينحه النبي لآله وذويه.

وعمر الذي كان يقنع باخل�سن الغليظ من املاأكل وامللب�س، وياأبى اأن يذوق 

يف املجاعــة مطعمًا ل ي�ســع جميع امل�سلمني، اإمنا هــو اخلليفة الذي يحا�سب 

نف�سه قبل اأن تا�سبه الرعية، وقد وجد منهم من لمه لأنه طرح ك�ساءه وفيه 

ف�ســل ملب�س. فاتقاء هذا احلا�سب وما وراءه من ح�ساب اللـه؛ هو الذي توّخاه 

اك.
ّ
خليفة النبي يف معي�سته ومعي�سة اأهله، مما ي�سبه تق�ّسف الن�س

وعلى هذا كله، كان اأعلم النا�س اأن الطيبات حالل، واأن النهي عن احلالل 

تنّطع يف الدين ياأباه الإ�سالم.

كتــب اإليه اأبــو عبيدة اأنه ل يريــد الإقامة باأنطاكية لطيــب هوائها ووفرة 

خرياتهــا، خمافــة اأن يخلد اجلنــد اإىل الراحة فال ينتفع بهــم بعدها يف قتال، 

م الطيبــات على املتقني 
ّ
فاأنكــر عليــه ذلك واأجابــه:»اإن اللـه عز وجــل مل يحر

الذيــن يعملون ال�ساحلــات، فقال تعاىل فى كتابه العزيــز »ياأيها الر�سل كلوا 

مــن الطيبــات واعملوا �ساحلــًا اإين مبا تعملــون عليم«، وكان يجــب عليك اأن 

تريــح امل�سلمني من تعبهــم، وتدعهم يرغدون يف مطعمهــم ويريحون الأبدان 

 يف قتال من كفر باللـه.
)1(

الن�سبة

وحــدث حذيفــة بن اليمان، اأنــه اأقبل علــى النا�س وبني اأيديهــم الق�ساع، 

فدعاه عمر اإىل الطعام وعنده خبز غليظ وزيت! فقال حذيفة: اأمنعتني اأن اآكل 

اخلبــز واللحــم ودعوتني على هــذا؟ قال: اإمنا دعوتك علــى طعامي، فاأما ذاك 

فطعام امل�سلمني.

فللم�سلمني حل ما �ساءوا من الطعام، اأما الرجل الذي ينفق من بيت املال، 

اأ�سابها الن�سب، وهو التعب. 1- الن�سبة: التي 
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فلــه ما يكفيه. واحلرج كل احلرج عليــه – وهو عدل عمر وحزمه وجلده – اأن 

ياأخــذ منــه ما ل حاجة به اإليه، واإنه ليزداد حرجــًا على ما فيه من قناعة اأن 

يكــون من اأ�سحاب ر�سول اللـــه، ويعلم كيف كان ر�سول اللـــه ياأكل يف بيته، 

ومــاذا كان يجــد مــن امللب�س له ولأهله، ثــم ي�سيب من هــذا اأو ذاك خرياً مما 

اأ�ساب الر�سول.

وللــولة عنده مثل مــا للم�سلمني عامة مــن حق املتعــة ال�سائغة والنعمة 

التــي تر�ساها الرجولة، ل ياأخذهم مبحاكاته لأنهم يتولون الأمر كما توله، 

بل رمبا لمهم على التقتري كما كان يلومهم على الإ�رشاف.

�سهرة ودهونــًا معطرة، فعاد اإليه العام 
جُ
اأنكــر على عامله يف اليمن حلاًل م

 فقــال: ل. ول كل هذا، اإن عاملنا لي�س 
)1(

الــذي يليــه اأ�سعث مغرباً عليه اأطال�س

. كلــوا وا�رشبوا وادهنوا، اإنكم �ستعلمــون الذي اأكره من 
)2(

بال�سعــث ول العايف

اأمركم.

•••
ن مل يكن من اأهل 

َ
ومن متام العلم باإ�سالم عمر اأن نعلم ف�سل اإ�سالمه مع م

الإ�سالم، فاإن احلق الذي يتبعه الرجل مع اأهل دينه وحدهم حلق حمدود يدخل 

يف بــاب ال�سيا�سة القومية اأكرث مــن دخوله يف باب الف�سيلة الإن�سانية. واإمنا 

ي�سبح حقًا جديراً با�سم احلق حني يتبعه الرجل مع اأهل دينه ومع اخلارجني 

عليه.

وعمر كان ول ريب اأ�سد امل�سلمني يف اإ�سالمه.

فلــو كان الإ�ســالم ظاملــًا بطبيعتــه ملــن مل يدخلوا فيــه، لكان عمــر اأ�سد 

امل�سلمــني ظلمًا لهم وق�سوة عليهم. لكنــه كان يف الواقع اأ�سد امل�سلمني رعاية 

لعهدهم مذ كان اأ�سد امل�سلمني غرية على دينه وعماًل باأدبه.

ن حاربوه �ساأن املحــارب ال�رشيف، ولن ينتظر حمارب 
َ
فــكان �ساأنه مع م

 ول اأ�سدَق من معاملة عمر ملحاربيه.
َ
من حمارب اإىل اآخر الزمان معاملة اأقوم

 بعهدهــم ويخل�س يف 
َ
ن �ساحلــوه وعاهــدوه؛ اأن يفي

َ
وكان �ساأنــه مــع م

اأطال�س: جمع اأطل�س، وهو الثوب الو�سخ.  -1
اأو املتلبد �سعر راأ�سه. 2- العايف: طلب املعروف، وال�سعث: الو�سخ اجل�سد 
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ن يراقب نف�سه 
َ
ن يطالب نف�سه به قبل اأن يطالبــوه، وم

َ
الوفــاء بــه باإخال�س م

فيه قبل اأن يراقبوه.

كتــب للن�سارى يف بيت املقد�ــس اأمانًا على اأنف�سهــم واأولدهم ون�سائهم 

واأموالهم وجميع كنائ�سهم ل تهّدم ول ت�سكن، وحان وقت ال�سالة وهو جال�س 

يف �سحــن كني�ســة القيامة، فخرج و�سلــى خارج الكني�سة علــى الدرجة التي 

علــى بابها مبفردة، وقال للبطرك: لو �سليت داخل الكني�سة لأخذها امل�سلمون 

مــن بعــدي، وقالوا: هنا �سلــى عمر! ثم كتب كتابــًا يو�سي بــه امل�سلمني، األ 

ي�سلي اأحد منهم على الدرجة اإل واحداً واحداً غري جمتمعني لل�سالة فيها ول 

موؤذنني عليها.

وكذلــك كان يفعــل يف كل مو�ســع �سلــى فيــه مــن الكنائ�س التــي عاهد 

الن�سارى على تركها وترمي هدمها و�سكناها.

اأمــا عهده لهم فقــد كان مثاًل من ال�سماحة واملــروءة ل يطمع فيه طامع 

من اأهل ح�سارة من ح�سارات التاريخ كائنة ما كانت.

فكتب لهم العهد الذي قال فيه:»هذا ما اأعطى عبد اللـه عمر، اأمري املوؤمنني، 

لبانهم 
جُ

اأهل اإيلياء من الأمان، اأعطاهم اأمانًا لأنف�سهم واأموالهم وكنائ�سهم و�س

و�سقيمهــا وبريئها و�سائر ملتهــا: اإنه ل ت�سكن كنائ�سهم ول تهدم ول ينتق�س 

هون 
َ
كر

جُ
منهــا ول مــن خريها ول مــن �سلبهم ول من �سيء من اأموالهــم، ول ي

على دينهم ول ي�سار اأحد منهم، ول ي�سكن باإيلياء معهم اأحد من اليهود. وعلى 

اأهــل اإيلياء اأن يعطوا اجلزية كما يعطي اأهل املدائن، واأن يخرجوا منها الروم 

، فمن خرج منهم فاإنه اآمن على نف�سه وماله حتى يبلغوا ماأمنهم، 
)1(

والل�سوت

ن 
َ
عهم مــن اجلزية. وم

َ
ومــن اأقــام منهم فهــو اآمن، وعليه مع الــروم ويخلي بي

 
)2(

لجُبهم
جُ

اأحب من اأهل اإيلياء اأن ي�سري بنف�سه وماله مع الروم ويخلى بيعهم و�س

فاإنهم اآمنون على اأنف�سهم وعلى بيعهم و�سلبهم حتى يبلغوا ماأمنهم«.

ولي�س لذي عهد من ظافر اأن يطمع يف اأمن اأكرم من هذا الأمان.

واأنــه قــد كان يعطيهم عليه وعلى قومه هذه العهــود ثم ل يقنع بها حتى 

1- الل�سوت: الل�سو�س، مفردها ل�ست.
عة وهي معبد الن�سارى، وال�سلب جمع �سليب.

ْ
2- البيع: جمع بي
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ي�سفعهــا بالو�ساة للــولة اأن مينعوا امل�سلمني من ظلم اأهــل الذمة، واأن يوَفى 

 عنهم، ول يكّلفوا فــوق طاقتهم: كتب بذلــك اإىل اأبي 
)1(

لهــم بعهدهــم وين�ســح

عبيدة، كما كتب اإىل غريه من الولة، واأو�سى به يف و�سيته قبل اأن ميوت.

ر اإل اأن�سفه منه. بعث   اأو �سغجُ
جُ

وما �سكا اإليه مظلوم من اأهل الذمة واليًا كرب

 العراق وال�سام. فمر عليه تغلبي ن�رشاين 
)2(

زيــاد بن حدير الأ�سدي على ع�سور

ه اأن ينزل عن الفر�س وياأخذ ت�سعة ع�رش 
ّ

موها بع�رشين األفًا. فخري
ّ
معه فر�س قو

األفــًا اأو مي�سكها ويعِطي الألف �رشيبة، فاأعطاه التغلبي األفًا واأم�سك فر�سه. ثم 

 
ّ

مر عليه راجعًا يف �سنته فطالبه ب�رشيبة اأخرى، فاأبى و�سكاه اإىل عمر وق�س

اد، وقد وّطن 
ّ
فيت! ثم رجع التغلبــي اإىل زي عليــه ق�سته، فمــا زاد اأن قال له: كجُ

ن مر عليك فاأخذت 
َ
نف�سه على اأنه يعطيه األفًا اأخرى، فوجد عمر قد كتب اإليه: م

.
)3(

منه �سدقة فال تاأخذ منه �سيئًا اإىل مثل ذلك اليوم من قابل

و�سمع اأن بني تغلب ل يزالون ينازعون واليهم الوليد بن عقبة وينازعهم، 

واأنهم اأوعزوا �سدره فقال فيهم يتوعدهم:

فـفـيـك   مني تـغـلب ابـنـــة وائـــل  
(4(

اإذا ما ع�سبت الراأ�س مني مب�سَوذ

ر غريه.
ّ
فخ�سي اأن ي�سيق بهم �سربه في�سطو عليهم، فعزله، واأم

رام منــه اأن يبلغ يف الرب مبخالفيه يف الدين 
جُ
ولعــل حاكمًا من احلكام ل ي

مبلغــًا اأكــرم واأرفق من اإجراء ال�سدقــة على فقرائهم، ول �سيمــا احلاكم الذي 

يدعو اإىل دين جديد.

وقــد تقدم اأن عمر اأجرى ال�سدقة على �سيخ يهودي مكفوف الب�رش، وقال: 

ما اأن�سفناه اإن اأكلنا �سبيبته ثم نخذله عند الهرم.

 يف 
ّ
ّنة فيمن يبلغــه اأمرهم من الذميــني واملعوزين. فمر

جُ
وقــد جعــل ذلك �س

1- ين�سح عنهم: يدافع عنهم.

2- الع�سور: �رشب من الزكاة.
اأي بعد عام. 3- من قاِبل: 

4- امل�سوذ: العمامة.
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عطوا من ال�سدقات واأن 
جُ
 من الن�سارى، فاأمر اأن ي

)1(
اأر�س دم�سق بقوم جمذمني

يجرى عليهم القوت.

واإذا اأح�سيــت لــه يف �سريتــه الطويلة اأوامــر وخطًا تــرم الذميني بع�س 

احلريــات اأو بع�ــس احلقــوق، فكــن على يقــني اأنه قــد �سدر يف ذلــك جميعه 

عــن حكمــة توجبها �سيا�سة الدولــة، ويقرها العقل والعرف كمــا يقرها الدين 

ف مق�سود اأو عن رغبة يف حرمان الذميني 
ْ
والكتاب، ومل ي�سدر فيه قط عن حي

حرية ي�ستحقونها اأو حقًا هم اأحرار فيه.

ولعل الذي يح�سي له من هذه الأوامر واخلطط ل يعدو النهي عن ا�ستخدام 

هوا يف الأزياء واملظاهر بامل�سلمني، واإجالء 
ّ
بع�ــس الذميني، ومنعهم اأن يت�سب

بع�سهــم عن اجلزيــرة العربية يف اإبان الفتــوح، واحلذر من الكيــد والتج�س�س 

والنتفا�س.

فاأمــا نهيه عــن ا�ستخدام بع�س الذميني؛ فارجع اإىل ما قاله يف ذلك تعلم 

اأنــه منــع ا�ستخدامهــم مل�سلحة العــدل وكراهة الظلــم واملحابــاة. فقال:»اإين 

.
)2(

نهيتكم عن ا�ستعمال اأهل الكتاب فاإنهم ي�ستحلون الر�سا«

وطلــب يومــًا مــن اأبــي مو�سى رجــاًل ينظــر يف ح�ســاب احلكومــة، فاأتاه 

بن�ــرشاين، فقال: اإين �ساألتك رجاًل اأ�رشكه يف اأمانتي فاأتيت مبن يخالف دينه 

دينــي. وقلما نهــى عن ا�ستعمال اليهــود والن�سارى اإل ذكر بعدهــا اأنهم اأهل 

ر�سا، ول تل يف دين اللـه الر�سا.

وكان لــه عبد من اأهل الكتاب يقال له اأ�سبــق، فعر�س عليه اأن ي�سلم حتى 

ي�ستعــني به على بع�س اأمور امل�سلمني فاأبــى، فاأعتقه واأطلقه وقال له: اذهب 

حيث �سئت!

فلــم يكــن نهيه عن ا�ستخدام اأهل الكتاب يف مهــام الدولة اإل اإيثاراً للعدل 

غ يف احلكومة، ومــا نظن اأحداً ينكــر ا�ستخدام الغرباء 
ْ
وكراهــة للر�ســوة والزي

عــن الدولــة خليق اأن يحــاط مبثل هذا احلــذر، واأن يجتنب فيه هــذه الآفة، اإذ 

يكــرث بني املرتزقة الذين يخدمون دولة من الدول، وهم غرباء عنها كارهون 

اإىل تاآكل الأع�ساء و�سقوطها. 1- جمذمني: م�سابني باجلذام، وهو مر�س قد ينتهي ب�ساحبه 
2- الر�سا: جمع ر�سوة.
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ملجدهــا و�سلطانها اأن ينظروا اإىل منفعتهــم قبل اأن ينظروا اإىل منفعتها، واأن 

ي�ساومــوا على نفوذهم قبل اأن ي�ستح�رشوا الغــرية على �سمعتها، والرغبة يف 

خريهــا وخري اأهلهــا، ول �سيما يف زمن كانــت الدولة متيــز بالعقائد قبل اأن 

متيز بالأوطان.

ومــا من اأمة يف عهدنا هذا تبيــح الوظائف العامة اإل بقيود وفروق متفق 

عليها: اأولها ترميها على الأجانب ما مل تكن يف ا�ستخدامهم منفعة عامة.

وهــذه هي �سيا�ســة عمر يف م�ساألة الوظائف القوميــة، بغري اإعنات للدولة 

 يف الوظيفة 
ّ

ول اإعنــات للرعيــة، وكفى باتقاء الإعنات اأن العبد اململوك يخري

م، ويطلق له زمامه ما ي�ساء.
ْ
والإ�سالم فياأبى، فال ي�سيبه من ذلك �سي

ه الذميني بامل�سلمني وكراهتــه اأن يبدلوا اأزياءهم التي 
ُّ
اأمــا نهيه عــن ت�سب

ولدوا عليها فال يالم عليه حتى نعلم مَل كان اأنا�س من الذميني يوّدون الت�سبه 

بامل�سلمــني يف الــزي وال�ســارة؟ اأكانــوا يت�سبهون بهــم حبًا لدينهــم فهم اإذن 

م�سلمــون ل مينعهــم مانــع اأن يجهروا بالإ�ســالم، اأم يت�سبهون بهــم كيداً لهم 

ورغبة يف الت�سلل بينهم والغفالت من عهودهم والتزماتهم وما توجبه الدولة 

عليهم يف تلك العهود واللتزامات؟

م علــى عمر اأن ياأبــاه، وبخا�سة يف الزمن 
ْ
اإن كانــوا يفعلونــه لهذا فال لو

الــذي كان امل�سلمــون فيــه جميعًا يف حكــم اجلنود، وما من دولــة تر�سى اأن 

تبيح اأزياء جنودها ملن ي�ساء.

واأمــا اإخراج بع�س الذميني من اجلزيرة، فما خــرج منهم اأحد اإل وقد غدر 

بذمته وكرر الغدر مرة بعد مرة، كما �سنع اأهل خيرب.

ومنهم من اأجُجِلي عن اجلزيرة لأنه طلب اجلالء ف�ساًل عن نق�سه العهد كما 

فعل اأهل جنران.

فقــد �ساحلهــم النبــي علــى اأن يبقوا فــى م�ساكنهــم ول ياأكلــوا الربا ول 

يتعاملــوا به، وجاء اأبو بكر فجدد ال�سلح علــى ذلك، ثم ا�ستخلف عمر فرجعوا 

ا عمر 
ْ
اإىل الربا واأفرطوا فيه، وكانوا قد بلغوا اأربعني األفًا فتحا�سدوا بينهم واأتو

ي�ساألونه اإجالءهم فا�ستحب هذا اجلالء.

علــى اأنه مل يكــن ياأبى على التجار املاأمونني اأن يدخلــوا اجلزيرة ويوؤدوا 

الع�ســور. فلما كتب اإليه امل�رشكون من اأهل منبج اأن»دعنا ندخل اأر�سك جتاراً 
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«، �ساور اأ�سحاب النبي فاأ�ساروا عليه بقبولهم، فدعاهم اإليه.
)1(

وتع�رشنا

ول يفوتنــا يف هذا ال�ســدد اأمران مقرتنان بخطة الإجــالء التي جلاأ اإليها 

عمــر، واأيقــن ب�سوابها و�رشوراتها. فاأول الأمريــن؛ اأن اجلزيرة حرم الإ�سالم 

الذي كان يحيط به اأعداوؤه ويرتب�سون به الدوائر ويثريون الفتنة على اأطرافه، 

كمــا �سنع الفر�س بالعــراق والروم بال�سام، ول اأمان علــى حرم ي�سكنه اأنا�س 

ن يغِدر باأهله، بل فيهم من هوؤلء كثريون.
َ
فيهم م

ى بني الإ�سالم والن�رشانية يف هذه اخلطة، 
ّ
وثــاين الأمرين؛ اأن عمر قد �سو

فحفظ حرم الن�رشانية ببيت املقد�س للم�سيحيني ل ي�سكنه معهم من يحذرون 

غدره.

وقــد اأجمــل العو�س حــني اأجلاته �ــرشورة الدولة اإىل اتخــاذ هذه اخلطة، 

فا�ســرتى بيوت اأهل جنران وعقاراتهم واأقطعهم النجرانية عند الكوفة، وكتب 

لهم و�ساة قال فيها:

»هذا ما كتب به عمر اأمري املوؤمنني لأهل جنران. من �سار منهم اآمن باأمان 

ن مروا به من اأمراء ال�سام واأمراء العراق 
َ
اللـــه ل ي�رشه اأحد من امل�سلمــني، وم

 من ذلك فهو لهــم �سدقة لوجه 
)2(

فليو�سعهــم من حــرث الأر�س، فما اعتملــوا

اللـــه. ومن ح�رشهم من رجل م�سلم فلين�رشهم علــى من ظلمهم فاإنهم اأقوام 

هــم عنهم مرتوكة اأربعة وع�رشين �سهــراً بعد اأن يقدموا، ول  تجُ َ
لهــم الذمة وجْزي

يكلفوا – اإل من �سنعهم – الرب غري مظلومني ول معتَدى عليهم«.

ومل يفــارق عمــر الدنيا حتــى اأو�سى اخلليفة الذي يختــار بعده بالذميني 

 ،
)3(

كافــة »اأن يــويف بعهدهم ول يكّلفــوا فوق طاقتهم، واأن يقاتــل من ورائهم

ودون هذا باملراحل ال�سا�سعة يقف عدل الدول القدامى واملحدثات يف كل ما 

طــة حربية اأو حماية قومية اأو معاهــدة بينها وبني اأمة اأجنبية، 
ْ
اتخــذ من حي

واإن عذرها لدون عذر عمر يف خططه، واإن اأ�سبابها لدون اأ�سبابه يف الإقناع.

•••

اأي تدعنا نوؤدي الع�سور. 1- تع�رشنا: 
ف يف العمل.

ّ
2- اعتمل: اعتمل فالن، عمل لنف�سه وت�رش

3- يقاتل من ورائهم: يحميهم.
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كان م�سلمــًا �سديــداً يف اإ�سالمــه، فلــم تكن �سدتــه يف اإ�سالمه خطــراً على 

النا�ــس، بــل كانت �سمانــًا لهم األ يخافــه م�سلم ول ذمــي ول م�رشك يف غري 

حدود الكتاب وال�سنة.

وكان جاهليًا فاأ�سلم، فاأ�سبح اإ�سالمه طوراً من اأطوار التاريخ. ولو مل يكن 

الإ�سالم قدرة بانية من�سئة يف التاريخ الإن�ساين ملا كان اإ�سالم رجل طوراً من 

اأطواره الكبار.

•••
وكان هــذا الرجل يحب ويكره كما يحب النا�س ويكرهون، ولكن ل ينفعك 

عنــده اأن يحبك ول ي�سريك عنــده اأن يكرهك اإذا وجب احلــق وو�سح الق�ساء. 

قــال يومــًا لأبي مرمي ال�سلــويل قاتل اأخيه: واللـه ل اأحبــك حتى تب الأر�س 

الــدم امل�سفــوح! فقال له اأبــو مرمي: اأمتنعني لذلك حقًا؟ قــال: ل. قال: ل �سري! 

اإمنا ياأ�سى على احلب الن�ساء.

وح�سبــك من اإ�سالم يحمي الرجل من خليفة يبغ�سه وهو قادر عليه، فذلك 

امل�سلم ال�سديد يف دينه، والذي ي�ستد فياأمنه العدو وال�سديق.
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عمر والدولة االإ�سالمية

تاأ�س�ســت الدولــة الإ�سالمية يف خالفة اأبي بكر ر�ســي اللـه عنه، لأنه وّطد 

 البعوث، ف�رشع ال�سنة ال�ساحلة يف توطيد العقيدة بني العرب مبا 
ّ

العقيدة و�سري

دة، و�رشع ال�سنة ال�ساحلة يف تاأمــني الدولة من اأعدائها 
ِّ
�سنعــه يف حرب الــر

بت�سيــري البعــوث وفتح الفتوح، فكان له ال�سبق علــى خلفاء الإ�سالم يف هذين 

العملني اجلليلني.

اإل اأننــا ن�سمي عمر موؤ�س�سًا للدولة الإ�سالمية مبعنى اآخر غري معنى ال�سبق 

ق به من مكان 
ْ
يف اأعمــال اخلالفــة. لأننا »اأوًل« ل جند مكانًا يف التاريــخ األي

املوؤ�س�سني للدول العظام.

ولأننــا من وجهة اأخرى ل نربط بني التاأ�سي�ــس وولية اخلالفة يف اإقامة 

دولة كالدولة الإ�سالمية، اإذ ال�ساأن الأول فيها للعقيدة التي تقوم عليها ولي�س 

للتو�ســع يف الغزوات والفتوح، وعمر كان على نحو من الأنحاء موؤ�س�سًا لدولة 

الإ�ســالم قبــل وليتــه اخلالفة ب�سنني، بــل كان موؤ�س�ســًا لها منــذ اأ�سلم فجهر 

بدعوة الإ�سالم واأذانه، واأعزها بهيبته وعنفوانه.

وكان موؤ�س�ســًا لهــا يــوم ب�سط يده اإىل اأبــي بكر فبايعــه باخلالفة، وح�سم 

الفتنة التي اأو�سكت اأن تع�سف باأركانها، وكان موؤ�س�سًا لها يوم اأ�سار على اأبي 

بكــر بجمع القراآن الكرمي، وهو يف الدولة الإ�سالمية د�ستور الد�ساتري ودعامة 



108

الدعائــم، ومل يزل يراجــع اأبا بكر يف ذلك حتى ا�ستدعــى زيد بن ثابت، كاتب 

 
)1(

الوحــي فاأمره اأن يتتبع اآي القراآن ليجمعها مــن الرقاع والأكتاف والع�سب

و�سدور الرجال، فكان ذلك اأول ال�رشوع يف جمع الكتاب.

هــذا اإىل اأن اأبــا بكر ر�سي اللـه عنه، اأ�س�ــس ومل يت�سع له الأجل حتى يفرغ 

مــن عمله، وجــاء عمر بعده فــاأمت عمله واأقــام الأ�سا�س ثم اأقــام عليه البناء، 

وكانت قدرته على التاأ�سي�س هي اآية الآيات فيه، ويف ذلك الع�رش من البداوة 

الباديــة، لأنــه التفــت اإىل موا�سعه اخلليقــة بالهتمام والتقــدمي كاأنه راجع 

تاريــخ ع�رشيــن دولة م�ستفي�ســة امللك را�سخــة العمران. وهي قــدرة تروعنا 

 
)3(

 على عر�سه �سمط
)2(

ى على امللك، و�سلفه
ّ
وتده�سنــا لو �سهدناها مــن ملك ترب

ىل اأن تروعنا وتده�سنا من رجــل البادية الذي يقدم على اأمر 
ْ
مــن امللــوك. واأو

جديد مل تعنه فيه ال�سوابق، ومل يهتد فيه اإل مبا اختار هو اأن يهتدي اإليه.

ع القراآن ل نعرف عماًل يقرتن به ويالزمه ويعد من اأ�س�س الدولة 
ْ
فبعــد جم

العربيــة كالعمــل على ت�سحيح اللغــة وحفظها من اخللــط والف�ساد. وكالهما 

عمــل ل يفطــن اإليه اإل من طبع علــى �سليقة التاأ�سي�س واأخــذ بها من اأ�سولها، 

وكالهمــا فطــن اإليه هــذا املوؤ�س�ــس الكبري على اأْهــون ما يكون مــن الب�ساطة 

وال�سهولة، فاأ�سار بو�سع علم النحو كما اأ�سار بجمع اآي القراآن، وكان اأثره يف 

تدعيم الدولة الأدبية كاأثره يف تدعيم دولة الغزوات والفتوح.

ونــدر يف الدولــة الإ�سالمية نظام مل تكــن له اأولية فيــه. فافتتح تاريخًا، 

وا�ستهــل ح�ســارة، واأن�ســاأ حكومــة ورتب لهــا الدواويــن، ونظم فيهــا اأ�سول 

الق�ســاء والإدارة، واتخــذ لها بيت مال، وو�سل بــني اأجزائها بالربيد، وحمى 

ثغورهــا باملرابطني، و�سنــع كل �سيء لها، يف الوقت الــذي ينبغي اأن ي�سنع 

ــن به البتــداء، فاأوجز ما يقال فيــه؛ اإنه و�سع 
جُ
فيــه، وعلــى الوجه الذي يح�س

د�ستوراً لكل �سيء وتركه قائمًا على اأ�سا�س ملن ي�ساء اأن يبني عليه.

1- الأكتاف: جمع كتف، والع�سب جمع ع�سيب وهو جريد النخل، كانوا ينزعون حو�سه ويكتبون يف 
طرفه العري�س، وكان العرب يكتبون كذلك على �سفائح احلجارة وعلى الأ�سالع والأكتاف... اإلخ.

2- �سلفه: تقدمه.
3- �سمط: خيط تنظم فيه حبات العقد، واملراد عدد.
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 النظم احلكومية كلها نظام ال�سورى، الذي اأقامه عمر على اأح�سن 
)1(

ومالك

مــا يقام عليه يف زمانه، فجمع عنده نخبة ال�سحابــة للم�ساورة وال�ستفتاء، 

و�ســّن بهم على العمالة يف اأطراف الدولــة، تنزيهًا لأقدارهم وانتفاعًا براأيهم 

واعتزازاً بتاأييدهم له ومعاونتهم اإياه فيما يتوله من ثواب اأو عقاب.

وجعــل مو�سم احلج مو�سمــًا عامًا للمراجعة واملحا�سبــة وا�ستطالع الآراء 

يف اأقطــار الدولــة من اأق�ساهــا اإىل اأق�ساها، يفد فيه الــولة والعمال لعر�س 

ح�سابهــم واأخبــار وليتهــم ويفد فيه اأ�سحــاب املظامل وال�سكايــات لب�سط ما 

ي�سكيهــم، ويفد فيــه الرقباء الذين كان يبثهم يف اأنحــاء البالد ملراقبة الولة 

والعمــال. فهي»جمعيــة عمومية« كاأوفــى ما تكون اجلمعيــات العمومية يف 

ع�رش من الع�سور.

كان عمــر ي�ست�ســري جميع هــوؤلء وي�سري عليهــم، وي�ستمع لهــم وي�سمعهم، 

ويتوّخــى يف جميع ذلــك متحي�س الراأي واإبــراء الذمة واخللو�ــس اإىل التبعة 

ال�سليمة من العقابيل. 

واإن اأ�سعــف النا�ــس راأيًا ملن ي�ست�سعف ف�سل الأمــري يف عمل توله لأنه 

عمله مب�ساورة غريه.

فــاإن باب امل�ســاورة مفتوح لكل اإن�سان، ولي�ــس كل اإن�سان مع ذلك بالذي 

يريــد اأن ي�ست�ســري، اأو الــذي يعــرف كيــف ي�ست�ســري اإذا اأراد، اأو بالــذي يح�سن 

املوازنــة بــني الآراء اإن عرف مــن ي�ست�سريهم ومن يقبــل م�سورتهم يف حالة 

ويرف�سها يف حالة اأخرى. 

اإن امل�ساورة لفن ع�سري.

واإن الذي ينتفع مب�سورة غريه لأقدر ممن ي�سري عليه.

ى. وكان من بدعه امللهمة 
َ
وقــد كان عمر عبقري هــذا الفن الذي ل يجــار

يف هــذا الفن الع�سري؛ اأنه مل يلتم�س الــراأي عند اأهل احلنكة واخلربة وكفى، بل 

كان يلتم�ســه كذلك عند اأهل احلــدة والن�ساط ممن يناق�سون اأولئك يف ال�سعور 

والتفكــري. فكان كما روى يو�سف بن املاج�سون:»اإذا اأعياه الأمر املع�سل دعا 

الأحــداث فا�ست�سارهم حلدة عقولهم«، واإنه لإلهام يف فن ال�ست�سارة ل يلهمه 

1- مالك الأمر: قوامه واأ�سا�سه، يقال: القلب مالك اجل�سد.
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 الإن�سان كيف ي�ستعري 
)1(

اإل �ساحــب راأي اأ�سيل، فمن الراأي الأ�سيــل اأن يخرب

اآراء امل�سريين.

انظــر اإليه كيف ي�ست�سري يف اختيار اأمري، تعلم اأن ال�ست�سارة كما قلنا فن، 

واأنه فن ع�سري.

قال لأ�سحابه: دلوين على رجل اأ�ستعمله.

ف�ساألوه: ما �رشطك فيه؟

قال:»اإذا كان يف القوم ولي�س اأمريهم، كان كاأنه اأمريهم، واإذا كان اأمريهم 

كان كاأنه رجل منهم«.

اإن الــذي ي�ســاأل هكــذا، لهو اأقدر من الــذي يجيبه بال�ســواب، لأنه قطع له 

ثلثي الطريق ال�سديد اإىل اجلواب.

وكان رمبا ا�ست�سار العدو الذي ل ياأمنه، كما فعل يف �سماع راأي الهرمزان 

يف اأمــر احلرب الفار�سية، لأنه ب�سري يطلب نوراً، فــاإن راأى النور ا�ستوى لديه 

اأن يحمل له امل�سباح عدو اأو �سديق.

 م�ساورات عمر، اأن نعلم اأنــه هو وا�سع د�ستور 
)2(

ومــن الي�سري، اإذا تعقبنــا

ال�ســوري يف الدولة الإ�سالمية، واأن ال�ســورى التي و�سع د�ستورها هي �سورى 

الراأي الأ�سيل ي�ستعني بكل اأ�سيل من الآراء.

وقد و�سع لقواده د�ستور احلرب، اأو د�ستور الزحف من اجلزيرة العربية اإىل 

 اأعدائها، كاأح�سن ما ي�سعه رئي�س دولة لقواده واأجناده.
)3(

تخوم

فاأر�ســل املــدد اإىل العراق وعليه اأبو عبيد بــن م�سعود الثقفي، وعّلمه كيف 

ي�ست�ســري جمل�ــس احلرب الــذي معه، وكيف يقــدم يف مو�سع الإقــدام ويرتيث 

يف مو�ســع الرتيــث، واأجمل له ذلك يف قوله: »ا�سمع مــن اأ�سحاب ر�سول اللـه 

�سلــى اللـه عليه و�سلم، واأ�رشكهم يف الأمــر، ول جتتهد م�رشعًا بل اتئد، فاإنها 

، الذي يعــرف الفر�سة، ول مينعني اأن 
)4(

احلــرب ل ي�سلحهــا اإل الرجل املكيث

1- خرب املر يخربه من باب ن�رش: علمه.
2- تعقبنا: تتبعنا.

3- تخوم: حدود، جمع تخم.
ل الأمر.

ّ
4- املكيث: الذي يتعج
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اأوؤمــر �سليطًا »بن قي�س« اإل �رشعته اإىل احلــرب. وال�رشعة اإىل احلرب – اإل عن 

بيــان – �سياع« وزاده تب�رشة باحليطة فقال له: »اإنك تقدجُم على اأر�س املكر 

: تقدجُم على قــوم جتراأوا على ال�ــرش فعلموه، 
)1(

واخلديعــة واخليانــة واجلربيــة

 ل�سانك ول تف�سنّي �رشك، 
)2(

وتنا�ســوا اخلري فجهلوه. فانظر كيف تكون، واأحرز

فــاإن �ساحب ال�رش – مــا ي�سبطه – متح�سن ل يوؤَتى مــن وجه يكره، واإذا مل 

عة«.
ْ
ي�سبطه كان مب�سي

فهــي امل�ســاورة، ثم اأنــاة يف الجتهاد، اإل اأن جتب ال�رشعــة، ببيان وثقة، 

َظنُّ به الندفاع، وين�سى 
جُ
فليكن الإ�رشاع. وهذه و�سية عمر بن اخلطاب الذي ي

من يظن به هذا الظن، اأنه قوي الندفاع وقوي ال�سابط يف وقت واحد، وعندما 

يقرتن الندفاع ب�سابط فهو مزية ولي�س بعيب.

وكتــب اإىل �سعــد بن اأبــي وقا�س بعد اختيــاره حلرب فار�ــس، ويف كتابه 

لــه قب�س من هذا املعنــى:»اإذا انتهيت اإىل القاد�سية، هــو منزل رغيب خ�سيب 

 ويكون النا�س 
)5(

 على اأنقابها
)4(

 قناطر واأنهار ممتنعة فتكون م�ساحلك
)3(

دونه

 بينها، 
)7(

، على حافات احلجر، وحافات املــدر، واجلراع
)6(

بــني احلجر واملــدر

ثم الزم مكانك، فال تربحه، فاإنك اإذا اأح�سوك اأنغ�ستهم، ورموك بجمعهم الذي 

 – فاإن اأنتــم �سربمت لعدوكم، 
)8(

لهم، وحدهــم وجدهم
ْ

لهم ورج
ْ
ياأتــي علــى خي

ت اأن تن�رشوا عليهم ثم ل يجتمع 
ْ
واحت�سبتــم لقتالــه، وقويتم الأمانة – رجــو

1- اجلربية: بفتح اجليم و�سكون الباء مع ت�سديد الياء: الكرب مثل اجلربوت. 
اأحرز: احلرز املكان احل�سني، فاملراد ح�سن ل�سانك وا�سبطه ول ترثثر.  -2

3- دونه: بينك وبينه.
4- م�سالح: جمع م�سلحة على وزن م�سلحة، حد املراقبة على احلدود.

اأنقابها: جمع نقب، وهو هنا الطريق يف اجلبل.  -5
اأي البادية، واملراد باحلجر من  6- املدر: جمع مدرة وهي القرية واحل�رش، وعك�سها الوبر 

اأر�س العرب اجلبلية الوعرة.

اأجرع وهو الأر�س ذات احلزونة ت�ساكل الرمل ول تنبت. 7- اجلراع: جمع 
اأي له باأ�س وقوة. 8- حدهم وجدهم: يقال»فالن له حد وجد« 
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، كان 
)1(

لكم مثلهم اأبداً، اإل اأن يجتمعوا ولي�ست معهم قلوبهم. واإن تكن الأخرى

احلجــر يف اأدباركم فان�رشفتم مــن اأدنى مدرة من اأر�سهم اإىل اأدنى حجر من 

اأر�سكــم، ثم كنتم عليهم اأجراأ وبها اأعلم، وكانوا عنها اأجن وبها اأجهل، حتى 

ياأتي اللـه بالفتح«.

عهم؟ 
ْ
ثــم كتب اإليه ي�ستو�سفه املنازل التي نزل بها وي�ساأله:»اأين بلغك جم

ن راأ�سهم الذي يلي م�سادمتكم؟ فاإنه قد منعني من بع�س ما اأردت الكتاب 
َ
وم

به قلة علمي مبا هجمتم عليه، والذي ا�ستقر عليه اأمر عدوكم. ف�سف لنا منازل 

امل�سلمني والبلد الذي بينكم وبني املدائن �سفة كاأين اأنظر اإليها، واجعلني من 

اأمركم على اجللية«.

وكتــب اإىل اأبــي عبيــد، وقــد تــرك ح�ســار حلــب ي�ست�سعف راأيــه يف ترك 

تل من ال�سهــداء، واأما ما  ين مــا علمت من الفتــح وعلمت من قجُ
ّ
ح�سارها:»�ــرش

بت من اأنطاكية فهذا 
جُ
ذكــرت من ان�رشافك عن قلعة حلب اإىل النواحي التي قر

بئ�ــس الــراأي، اأتــرتك رجاًل ملكــت دياره ومدينته ثــم ترحل عنــه وت�سمع اأهل 

النواحــي والبــالد باأنك ما قــدرت عليه؟ فما هذا براأي، يعلــو ذكره مبا �سنع، 

اك اأن تربح 
ّ
ــن مل يطمع، فرتجع اإليك اجليو�س وتكاتــب ملوكها. فاإي

َ
ويطمــع م

حتــى يحكم اللـه وهــو خري احلاكمني. وقد اأنفذت اإليــك كتابي هذا ومعه اأهل 

 اليمــن ممن وهب نف�ســه للـه ور�سوله، ورغــب يف اجلهاد يف �سبيل 
)2(

م�ســارف

، رجــال وفر�سان، واملدد ياأتيك متواليًا اإن �ساء اللـه 
)3(

اللـــه، وهم عرب ومواٍل

تعاىل«.

فــكان د�ستوره يف احلرب اأن ي�سع الأ�س�ــس العامة ويعهد يف تنفيذها اإىل 

ذي خربة واأمانة، ول يتخلى عن تبعته العظمى يف م�سائر احلرب كل التخلي 

اعتماداً على القائد وحده، اإذ لي�س القائد بامل�سوؤول الوحيد عن امل�سري.

فــاإذا راأى القائــد راأيًا وخالفه هــو يف راأيه، اأعانه باملــدد وامل�سورة على 

الأخذ بالراأي الذي دعاه اإليه، واأبطل معاذيره بتو�سيح الأمر واإعانته عليه.

اأو النهزام. 1- الأخرى: يق�سد النك�سة 
اأعاليها. 2- م�سارف الأر�س: 

لفاء. تقاء واحلجُ
جُ
3- املوايل: يطلق على الع
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ولقــد كان اإىل جانــب هــذا ال�سهر علــى امليادين عامــة ل يغّل يــد القائد 

فيمــا يح�ســن اأن تنطلق فيه، فاإذا جتاوز الأمــر �سيا�سة احلرب العامة من فتح 

املياديــن وفــك احل�ســار وانتظار الهجــوم، فمن حــق القائد عنــده اأن يختار 

لنف�ســه ول ينتظر الرجوع اإليه، واأن يجري يف اإدارة املعركة على الوجه الذي 

متليــه �ــرشورة ال�ساعة، ولهــذا ا�ست�ساره اأبــو عبيدة يف دخــول الدروب خلف 

العــدو فكتب اإليه:»اأنت ال�ساهد واأنا الغائــب، وال�ساهد يرى ما ل يرى الغائب، 

واأنت بح�رشة عدوك وعيونك ياأتونك بالأخبار، فاإن راأيت الدخول اإىل الدروب 

ق عليهم م�سالكهم، 
ّ
�سوابــًا فابعث اإليهم ال�رشايــا، وادخل معهم بالدهم، و�سي

واإن طلبوا اإليك ال�سلح ف�ساحلهم«.

فهو ي�سع القواعد العامة للحملة كلها منذ بداءتها.

وهو يختار القائد ال�سليع بت�سيري تلك احلملة.

وهو بعد هذا ل يعفي نف�سه من التبعة، ول يعفي القائد من واجب الرجوع 

اإليه يف املواقف احلا�سمة، ول يغّل يده فيما هو اأدرى به واأقدر على الختيار 

فيــه. ول ين�سى اأن يعينــه اإذا خالفه يف الراأي ليتفق الراأيــان املختلفان. فاإذا 

رجــع القائــد اإىل احل�سار الذي اأزمع اأن يرتكه، رجــع اإليه وهو موؤمن ب�سواب 

مــا يعمــل، لي�ستمد من الإميــان بال�سواب قوة لن ي�سعر بهــا وهو يوؤدي عماًل 

يخالف ال�سواب يف تقديره.

وهــذه ال�سيا�ســة هــي ال�سيا�ســة التــي جرى عليهــا عمر يف جميــع بعوثه 

وغزواتــه و�رشايــاه. وهــي ال�سيا�ســة التــي ل ي�ستطيــع حاكــم اأن يجري على 

غريهــا يف حرب قدمية اأو حديثة، وقد جرى عليها فجعلته كا�سب الن�رش كما 

يك�سبــه القائد يف امليــدان، وجعلت بطل الفر�س، ر�ستــم امل�سهور يف التواريخ 

والأ�ساطــري، يقــول: اإن عمر هــو هازمه يف امليدان، و»اأنه هــو عمر الذي يكلم 

الكالب فيعلمهم العقل! اأكل عمر كبدي اأحرق اللـه كبده«.

ورمبــا اأخطــاأ القائد الذي يختاره، فم�سته التبعة مــن هذا اجلانب لأنه هو 

 منها من جانب 
َ
امل�ســوؤول عــن اختياره. غري اأنها ل مت�سه من جانــب اإل اأعفي

تل فيها قائده اأبو عبيد  اآخــر اأو جوانــب عدة، كما حدث يف وقعة اجل�رش التي قجُ

املتقــدم ذكره ثم انهــزم فيها جي�س امل�سلمــني. فهو م�سوؤول عــن اختيار هذا 

القائــد، كمــا ي�ساأل كل رئي�س دولــة يف مثل ذلك، ولكن اأعــذاره على التحقيق 
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اأكــرب مــن اأخطائــه يف كل م�ساألة مــن هذا القبيــل، ويف هذه امل�ساألــة بعينها 

كان اختيــاره لأبــي عبيد اإن�سافًا لــه حجته الراجحة فيه، لأنــه كان اأول من 

اأجــاب الدعوة اإىل القتــال فلم ير من الإن�ساف اأن يوؤخــر املتقدم ويقدم عليه 

غ الرجل اختياره اإياه بانت�ساراته الأوىل التي رفعت من 
ّ
املتخلفــني، وقد �سو

اد، فلما اأخطاأ جاءه اخلطاأ من خمالفة عمر يف و�ساياه، ومنها 
ّ
�ساأنه بني القو

م يف 
ْ
ث واحلذر من عبور الأنهــار واجل�سور، ومل يكن على عمر لو

ُّ
وجــوب الرتي

تق�سري على التنبيه والتحذير.

•••
وقبــل اأن ي�ســع د�ستــوراً للــولة و�سع د�ستــوراً لنف�ســه قوامــه؛ اأن احلكم 

 
)2(

 للحاكــم وحمنة للمحكومــني، و»اأنــه ل ي�سلح اإل ب�ســدة ل جربية
)1(

حمنــة

. واأن اخلليفة م�سوؤول عن ولته واحداً واحداً يف كل 
)3(

فيهــا، ولني ل وهن فيه

كبرية و�سغرية، ول يعفيه من اللوم اإْن اأح�سن الختيار«.

ــن اأعلم ثم اأمرته 
َ
قــال يومًا ملن حولــه: اأراأيتــم اإذا ا�ستعملت عليكم خري م

! قالوا: نعم. قــال: ل، حتى اأنظر يف عمله اأعمل 
ّ
بالعــدل، اأكنــت ق�سيت ما علي

مبا اأمرته اأم ل؟«.

يِنها 
ْ
وعهــوده على نف�ســه هي خري العهود التي توؤخذ علــى ولة الأمر، واأب

للحدود القائمة بني الراعي والرعية، وخري ما فيها؛ اأنه كان يحث النا�س على 

ال�ستغنــاء عن التحاكــم اإىل احلكام خالفــًا لأ�سحاب الأمر الذيــن يوّدون لو 

فر�سوا لأنف�سهم حكمًا يف كل �سيء. فكان يقول لهم:»اأعطوا احلق من اأنف�سكم 

ول يحمل بع�سكم بع�سًا على اأن تاكموا اإيل..«.

 يف ثــالث:»اأداء الأمانة، والأخذ بالقوة، واحلكم مبا 
)4(

وجمــع �سالح الأمر

اأنزل اللـه«، و�سالح املال يف ثالث:»اأن يوؤخذ من حق، ويعَطى يف حق، وميَنع 

يت 
ّ
م

جُ
1- حمنة: اختبار، وحمنة من باب قطع وامتحنه اختربه، وال�سم املحنة، ولذا �س

امل�سائب باملحن لأنها اختبار لالإن�سان.

2- جربية: جربوت وطغيان.
3- وهن: �سعف. 
اأمر الدولة. اأي   -4
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 األ اأجتبي �سيئًا من خراجكم ول ما 
ّ
مــن باطل«.وعاهد النا�س فقال:»لكم علي

 اإذا وقع يف يــدي األ يخرج مني اإل 
ّ
اأفــاء اللـــه عليكــم اإل من وجهه، ولكم علي

 ،
)1(

 اأن اأزيــد عطاياكم واأرزاقكم اإن �ساء اللـه واأ�سد ثغوركم
ّ
يف حقــه، ولكم علي

ركم – اأي اأحب�سكم – يف ثغوركم، واإذا 
ّ
 األ األقيكم يف املهالك ول اأجم

ّ
ولكم علي

غبتــم يف البعوث فاأنا اأبو العيال حتى ترجعــوا اإليهم، فاتقوا اللـه عباد اللـه، 

واأعينــوين على اأنف�سكم بكّفهــا عني، واأعينوين على نف�ســي بالأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، واإح�ساري الن�سيحة فيما ولين اللـه من اأمركم«.

ومــن اأوائل عهوده يف بيان احلق الذي ير�ســح احلاكم لولية احلكم:»اأيها 

النا�ــس: اإين قد وّليت عليكم ولول رجــاء اأن اأكون خريكم لكم، واأقواكم عليكم، 

واأ�سدكم ا�ست�سالعًا مبا ينوب من مهم اأموركم ما وّليت ذلك منكم«.

فاأحق النا�س باحلكم اأقدرهم على الرب واحلزم والنهو�س بالأعباء، ولي�س 

له يف غري ذلك حق ير�سحه للحكومة.

َطِبــه بعد توليه اخلالفة:»اإن اللـــه ابتالكم بي وابتالين بكم،  ومــن اأوائل خجُ

ه اأحد 
َ
واأبقاين فيكم بعد �ساحبي، فال واللـه ل يح�رش يل �سيء من اأمركم فيلي

 فيه عن اأهــل ال�سدق والأمانة، ولئــن اأح�سنوا 
)2(

ــب عنــي فاآلــو
ّ
دوين، ول يتغي

لأح�سنن اإليهم ولئن اأ�ساءوا لأنّكلن بهم«.

فهــو يعاهدهم اأن يلــي الأمر بنف�سه يف كل ما ح�ــرشه، واأل يعهد فيه اإىل 

غريه اإل اإذا غاب عنه، ثم ل يكون وكالوؤه فيه اإل من اأهل ال�سدق والأمانة، ثم 

هــو ل يدعهــم و�ساأنهم بعد ذلك بل يراقبهم ويتتبــع اأعمالهم، فيح�سن اإىل من 

اأح�سن وينّكل مبن اأ�ساء.

وقد كان يقول ويعني ما يقول ويعمل مبا يقول.

ــى من اخلطب والأحاديــث اأن له عليهم حق 
َ

ح�س
جُ
و�ســارح القــوم فيما ل ي

الطاعــة فيما اأمــر اللـه، فال طاعة ملخلوق يف مع�سيــة اخلالق، واأن لهم عليه 

حــق الن�سيحــة ولو اآذوه فيها. ومــن ذلك الرواية امل�سهورة التــي �ساأل النا�س 

1- الثغور: جمع ثغر وهو من البالد املو�سع الذي يخاف منه هجوم العدو، ويق�سد ب�سد 
الثغور الدفاع.

اأي ل  اآلوك ن�سحًا  اأق�رش، ومنه : ل  اأي   يق�رش من باب عدا. فاآلو، 
ّ

اأي ق�رش األ ياألو:  2- فاآلو: 
اأق�رش يف ن�سحك ول اأدخر جهداً فيه.
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ِوجاجًا 
ْ
جه فقال لــه اأحدهم:»واللـــه لو علمنا فيــك اع

َ
فيهــا اأن يدلــوه على ِعو

م اعوجاج عمر 
ِّ
نــاه ب�سيوفنــا«، فحمد اللـه اأن جعل يف امل�سلمني مــن يقو

ْ
م

َّ
لقو

ب�سيفه.

د اأهله 
َ
 واأو

)1(
ده

َ
ومل يكــن يبيح من مال امل�سلمني اأجراً لعملــه اإل ما يقيم اأو

عنــد احلاجــة اإليه، فــاإن رزقه اللـه مــا يغنيه عن بيت املال كّف يــده عنه:»األ 

واإين اأنزلــت نف�س�ــس من مال اللـــه، مبنزلة ويل اليتيــم، اإن ا�ستغنيت ا�ستعففت، 

 البهيمة الأعرابية: الق�سم ل اخل�سم«، اأي 
)2(

واإن افتقرت اأكلت باملعروف، تقرم

كما تاأكل ما�سية البادية ق�سمًا باأطراف اأ�سنانها ل م�سغًا وطحنًا باأ�رشا�سها.

وملــا �سئــل عما يحل للخليفة من مال اللـــه قال:»اإنه ل يحل لعمر من مال 

، وقوتي 
)3(

 به واأعتمــر
ّ
اللـــه اإل حلتــان: حلــة لل�ستاء وحلــة لل�سيف، ومــا اأحج

وقــوت اأهلي كرجل من قري�س لي�س باأغناهم ول باأفقرهم. ثم اأنا بعد رجل من 

امل�سلمني«.

ار 
ّ
وقــد كان اأ�سخى مــن ذاك يف تقديــره لأرزاق الولة والعمــال، فقّدر لعم

بــن يا�رش حني وله الكوفة �ستمئــة درهم يف ال�سهر له ومل�ساعديه، يزاد عليها 

عطــاوؤه الذي يــوزع عليه كما توزع العطية على اأمثالــه، ون�سف �ساة ون�سف 

 من الدقيق.
)4(

جريب

وقــدر لعبد اللـه بن م�سعود مئة درهم وربع �ساة لتعليمه النا�س يف الكوفة 

وقيامــه على بيت املال فيها، ولعثمــان بن حنيف مئة وخم�سني درهمًا وربع 

�ســاة يف اليوم، مع عطائه ال�سنوي وهــو خم�سة اآلف درهم، وهكذا على ح�سب 

الوليات والنفقات.

الء والأبهة التي تبعد ما بينهم وبني 
َ
ي وكان يحظــر على الــولة مظاهر اخلجُ

الرعية، ولكنه ينظر يف اأعذارهم فيقبلها اأو يغ�سي عنها لتوقف �سالح الولية 

على ذلك.

اأود من باب طرب وعوج، فالأود العوج، واملراد ما يكفى حاجاته ال�رشورية. اأود:   -1
اأخ�سن طعام. اأكل من  اأكل اأخف  اأكال �سعيفًا، واملراد  اأكل  اأي  2- قرم: 

3- احلج معروف، والعمرة: احلج الأ�سغر، وهي ماأخوذة من العتمار اأي الزيادة.
360 رطال. اأن يقدر مبا يعادل  4- اجلريب: مكيال كان ي�ستخدم، ميكن 
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قــدم اإىل ال�سام راكبًا علــى حمار فتلّقاه عامله معاوية بن اأبى �سفيان يف 

موكــب عظيم، فلمــا راآه معاوية نزل و�سلم عليه باخلالفــة، فم�سى يف �سبيله 

ومل يــرد عليــه �سالمه، فقال له عبــد الرحمن بن عوف: اأتعبــت الرجل يا اأمري 

املوؤمنني، فلو كلمته! فالتفت اإذ ذاك اإىل معاوية و�ساأله: اإنك ل�ساحب املوكب 

الذي اأرى؟

قال: نعم

قال: مع �سدة احتجابك ووقوف ذوي احلاجات ببابك؟

قال: نعم. 

قال: ومَل ويحك!

قــال: لأننــا ببالد كثري فيها جوا�سي�س العدو، فــاإن مل نتخذ العدة والعدد 

 جراأة 
)1(

اب فاإننــا نخاف من البذلــة
ّ
ج ا�ستخــف بنا وهجــم علينا، واأمــا احلجُ

الرعية، واأنا بعدجُ عاملك، فاإن ا�ستنق�ستني نق�ست، واإن ا�ستزدتني زدت، واإن 

ا�ستوقفتني وقفت!

فقال عمر: ما �سالتك عن �سيء اإل خرجت منه. اإن كنت �سادقًا فاإنه راأي 

 ل اآمرك ول اأنهاك«.
)2(

لبيب، واإن كنت كاذبًا فاإنها خدعة اأريب

اأمــا د�ستور الــولة عنده؛ فاأ�سا�ســه اأن الولية متييــز بالواجب والكفاءة 

ولي�ســت متييزاً بالوجاهــة وال�ستعالء، فكان يقــول للوايل:»افتح لهم بابك، 

وبا�ــرش اأمورهــم بنف�سك، فاإمنــا اأنت رجل منهم غــري اأن اللـه جعلــك اأثقلهم 

حمال«.

و�سغله كل ال�سغل، واأن تخ�سع الرعية لواليها رغبة يف حكمه، واطمئنانا 

اإىل عدلــه، فكان يقول للوايل:»اعترب منزلتــك عند اللـه مبنزلتك من النا�س«، 

، وياأخذوا 
)3(

ويقــول للرعيــة:»اإين مل اأبعــث اإليكم الــولة لي�رشبــوا اأب�ساركــم

اأموالكم، ولكن ليعلموكم ويخدموكم«.

وت�ستوي عنده رغبة الرعية من امل�سلمني ورغبة الرعية من غريهم. فلما 

1- البذلة: البتذال وترك الكلفة.
اأريب: ذكي.  -2

اأب�ساركم: جلودكم.  -3
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راأى اأقوامــًا ذميــني ينق�سون العهد ويثورون علــى الدولة، طلب من �سلحاء 

ق عنده، ف�ساأله:»اإنك عندي 
ّ
الب�ــرشة وفداً فيهم الأحنف بن قي�ــس، وهو م�سد

 نفر اأهل الذمة اأم لغري ذلك؟«.
)1(

م�سدق، وقد راأيتك رجاًل فاأخربين»اأملظلمة

فقال الأحنف:»ل بل لغري مظلمة، والنا�س على ما تب«.

 اإذن...ان�رشفوا اإىل رحالكم«.
)2(

فهداأ باله وقال:»نعم

ورمبــا ذهــب يف اإر�ساء الرعيــة مذهبًا مل يحلم به الغــالة من الظاملني 

بحقوق ال�سعوب يف هذه الع�سور.

اده وولتــه �سعد بن اأبي وقا�س، قائــده املظفر يف حروب 
ّ
فــكان من قو

فار�ــس، وقريــب ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلــم، والرجل الذي جعله عمر 

واحداً من �ستة ي�ست�سارون بعده يف اأمر اخلالفة، فثارت به طائفة من اأتباعه 

ع للغزو والثاأر. فلــم ي�سغله ذلك عن 
ّ
و�سكتــه اإىل عمــر وجيو�س الفر�ــس تتجم

ي الأمر من م�ســادره، واإيفاد من يبحث عن حقيقة ال�سكوى بني اأهلها. 
ّ
تــر

فبعــث بوكيلــه على العمــال حممد بــن م�سلمة ي�ســاأل عن �سعــد و�سريته يف 

ه فقد اأحجم فريق 
ْ
الرعيــة. وكلمــا �ساأل عنه جماعــة اأثنوا عليه، اإل من �سكــو

ة، ول 
ّ
ــم بال�سِوي

ِّ
منهــم مل ميدحــوه ومل يذموه، وقال فريــق منهم:»اإنه ل يق�س

ة«.
ّ
يعدل يف الق�سية، ول يغزو يف ال�رشي

فعــاد حممــد بن م�سلمــة اإىل املدينة و�سعد معــه، واأعاد عمــر �سوؤاله فلم 

تثبــت له مــن اأمره ريبة، اإل اأنــه اتقى الفتنة واخلطوب منــذرة، فعزله وقال 

ل�ساكيــه:»اإن الدليل على ما عندكم من ال�رش نهو�سكم لهذا الأمر، وقد ا�ستعد 

لكــم مــن ا�ستعــد، واأمي اللـــه ل مينعني ذلك من النظــر فيما لديكــم واإن نزل 

بكــم«، وقال ل�سعد يومئذ مربئًا له من تهمــة خ�سومه:»هكذا الظن بك يا اأبا 

اإ�سحــق! ولــول الحتياط لكان �سبيلهــم بينًا«. ثم اأبى اأن يفــارق الدنيا ويف 

ذمتــه �سهادة ل�سعــد يعلنها ملالأ امل�سلمني، فلما ح�رشتــه الوفاة و�ساألوه اأن 

ى عليًا وعثمان وطلحة والزبري 
ّ
ي�ستخلــف اأبى اأن يخلــف اأحداً من اأهله، و�سم

وعبــد الرحمــن بن عــوف و�سعــداً«، لأنهم نفر تــويفِّ ر�سول اللـــه وهو عنهم 

طلب عند الظامل كالظالمة. 1- امَلظلمة: بفتح امليم وك�رش الالم: ا�سم ملا تجُ
اإذن.  

ْ
اأي: ل �سري  -2
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. فاأيهم ا�ستخلف فهو اخلليفة«، ثم قــال: فاإن اأ�سابت �سعداً فذاك، واإل  را�ــسٍ

فاأيهم ا�ستخلف فلي�ستعني به، فاإين مل اأعزله من عجز ول خيانة.

وهــذا مثــل من اأمثلــة الوفاء بجميع احلقــوق، والرعاية جلميــع الذمم من 

حاكمني وحمكومني، ول يبعد اأن يقع الغن على بع�س الولة الكفاة من فرط 

العنايــة ب�سكايــات الرعيــة، اإل اأن عمر يف حزمه وعدله مل يكــن يفوته مفرق 

ن اأمــة اأو جي�س. ومن  ن واٍل اأو قائــد اأهون من غجُ ال�ســواب بــني الأمريــن. فغجُ

اأقواله يف ذلك»هان �سي اأ�سلح به قومًا اأن اأبدلهم اأمرياً مكان اأمري«.

بــل رمبا جــرى منه حكم العْزل على الــولة الكفاة لغري �سبــب من اأ�سباب 

ال�سكايــة اأو الق�سا�ــس، واإمنــا هو �سبب مــن الأ�سباب التي ترجــع اإىل �سالمة 

الدولــة اأو مــا ن�سميــه يف الع�سور احلديثــة بال�سيا�سة العليا. وهــذه اأ�سباب ل 

ي�سح اأن يغفل عنها ولة الأمر يف اأيام تاأ�سي�س الدول وجتربة النظم احلديثة، 

واأولها ع�سمة الدولة من فتنة املقتدرين املحبوبني.

فرمبا كان الوايل املقتدر املحبوب اأخطر على الدولة النا�سئة يف تاأ�سي�سها 

من الوايل العاجز الغي�س، اإذا مل يتعهده نظر ثاقب وح�ساب ع�سري.

فقــد تزين له نف�سه، اأو تزين له رعيته، اأن ي�ستقل بالأمر، وينتحل لذلك ما 

�ســاء من املعاذير. فاإن فاته ال�ستقالل ورئي�سه قوي مهيب مل يفته بعد زوال 

ن مبثل هذا التقلقل، وتفتح الثغرات ملن يريد اأن 
ْ
عهــد وا�ستقرار عهد اآخر توؤذو

�س وا�ستعداد.
ُّ
 منها بعد طول ترب

)1(
يلج

ومل يكن عمر بن اخلطاب يعرف تاريخ الإ�سكندر املقدوين وتواريخ العتاة 

مــن قيا�رشة الرومــان، ول كان الغيب قد انك�سف له، فراأى ما تاله من املثلة 

يف دول املغول والعثمانيني ودول امل�سلمني من ال�رشقيني والغربيني، ولكنه 

لــو ا�ستق�سى اأخبارهــم جميعًا وعرف فتنة الولة بعــد زوالهم، ملا ندم حلظة 

علــى عزل الذين عزلهم وهــو يقول لهم: اإمنا عزلتكم لكيــال اأحمل على النا�س 

ف�سل عقولكم، اأو لكيال تفتتنوا بالنا�س كما افتن النا�س بكم، ولكان له �سبب 

اآخــر وجيــه بالغ يف الوجاهــة يدعوه اإىل تغليــب رغبات الرعيــة على مكانة 

الــولة، وهــو ع�سمة الدولة مــن اأولئك الــولة اأن يطول بهم العهــد، وتتم لهم 

اأي دخل. 1- يلج: م�سارع ولج 
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 اإل الفر�سة 
)1(

القدرة ويحوطهم احلب والولء فال يبقى بينهم وبني النتفا�س

ال�سانحة، وهي اأقرب �سيء �سنوحًا يف اإبان التاأ�سي�س والنتقال.

ومــا مل يكن عــزل العمال ل�سبب مــن اأ�سباب ال�سيا�سة العليــا التي من هذا 

القبيل، فال جزاء اإل بق�سطا�س دقيق حميط ول �سيما يف ال�سوؤون املالية، لأنه 

يعتمــد يف حما�سبتهم على و�سائــل متفرقة ي�ستدرك بع�سها نق�س بع�س، فال 

تكاد تختفي عليه خافية مما يريد الوقوف عليه.

فمــن هذه الو�سائــل؛ اأنه كان يح�سي اأموالهم قبــل الولية ليحا�سبهم بها 

علــى مــا زادوه بعد الولية مما يدخــل يف عداد الزيادة املعقولــة، ومن تعلل 

منهم بالتجارة مل يقبل منه دعواه لأنه كان يقول لهم: اإمنا بعثناكم ولة ومل 

نبعثكم جتاراً.

ومنهــا؛ اأنــه كان ير�سد لهم الرقباء والعيون مــن حولهم ليبلغوه ما ظهر 

 من اأمرهم، حتى كان الوايل من كبار الولة و�سغارهم يخ�سى من 
َ
ومــا خفــي

اأقرب النا�س اإليه اأن يرفع نباأه اإىل اخلليفة.

ومنهــا؛ اأنــه كان يندب لهم وكياًل خا�سًا يجمــع �سكايات ال�ساكني منهم، 

ويتوىل التحقيق واملراجعة فيها، لي�ستويَف البحث فيما ينقله الرقباء والعيون.

 
)2(

ومنهــا، اأنه كان ياأمر الولة والعمــال اأن يدخلوا بالدهم نهاراً اإذا قفلوا

اإليها من ولياتهم، ليظهر معهم ما حملوه يف عودتهم، ويت�سل نبوؤه باحلرا�س 

والأر�ساد الذين يقيمهم على مالقي الطريق.

ومنهــا؛ اأنــه كان ي�ستقدمهــم يف كل مو�ســم احلــج ليحا�سبهــم وي�سمع ما 

يقولــون وما يقال فيهم، وعليهــم �سهود ممن ي�ساء اأن يح�رش املو�سم من اأهل 

البــالد، ونــوى يف اأواخــر اأيامه اأن ي�ستكمــل الرقابة بال�ســري يف البالد فيقيم 

�سهرين يف ال�سام وم�رش والبحرين والكوفة والب�رشة وغريها، فاإنه ليعلم»اأن 

الهم فال يرفعونها 
ّ
للنا�س حوائج تقطع عنه، اأما هم فال ي�سلون اإليه، واأما عم

اإليه«.

وكان ل يكتفــي بو�سائلــه تلــك اإذا ا�سرتاب، فيعمــد اإىل احليلة للك�سف عن 

1- املراد اخلروج على الدولة وال�ستقالل بالولية.
2- قفلوا: رجعوا.
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اخلبايا التي تربيه. ومن ذلك؛ اأنه �سمع بعودة اأبي �سفيان من عند ولده معاوية 

ده يف عودته مبــال. وجاءه اأبو 
ّ
وايل ال�ســام، فوقــع يف نف�ســه اأن ولــده قــد زو

 يا اأبا �سفيان! قال: ما اأ�سبنا �سيئًا فنجزيك! 
)3(

�سفيــان م�سلمــًا فقال له: اأجزنا

فمد يده اإىل خامت يف يده فاأخذه منه وبعثه اإىل هند زوجته، واأمر الر�سول اأن 

نْي اللذين جئت بهمــا فابعثيهما.فما 
َ

ج
ْ
ر يقــول لها با�ســم زوجها: انظــري اخلجُ

لبث اأن عاد بخرجنْي فيهما ع�رشة اآلف درهم، فطرحهما عمر يف بيت املال.

وكانت �سنته اإذا ثبتت على الوايل �سبهة الت�رشف يف بيت مال امل�سلمني، 

 علــى ك�سبه 
)4(

اأن ي�ســادر املــال الــذي ظفــر بــه اأو يقا�سم الــوايل فيمــا اأربى

املعقول، فيرتك له الن�سف وي�سم الن�سف اإىل بيت املال، وهذا عدا ما يجزيه 

به من عْزل اأو عقاب.

اأمــا ح�ســاب ال�سكايات من املظــامل، فكانت �سنته فيــه التحقيق ثم اجلزاء 

علــى �رشعة امل�ساواة بــني اأكرب الولة واأ�سغر الرعية بغــري تفرقة بني ال�سيئة 

ب، ومن غ�سب رد ما غ�سب! ومن اعتدى قوبل مبثل  ب �رشجُ وجزائها، فمن �رشَ

اعتدائه وعليه زيادة التاأديب.

 ولده، اأو ذي قرابته اإذا وقع يف نف�سه اأنهم 
)5(

وقد ياأخذ الوايل اأحيانًا بوزر

ي�ستطيلون على النا�س ب�سلطان الولية ول ينهاهم الوايل امل�سوؤول عنها.

جــاء م�رشي ف�سكا اإليــه واليها عمرو بن العا�س، وزعــم اأن الوايل اأجرى 

اخليــل فاأقبلت فر�س امل�رشي فح�سبها حممد بن عمــرو فر�سه و�ساح: فر�سي 

ورب الكعبة! ثم اقرتبت وعرفها �ساحبها فغ�سب حممد بن عمرو، ووثب على 

الرجــل ي�رشبــه بال�سوط ويقول لــه: خذها واأنا ابن الأكرمــني. وبلغ ذلك اأباه 

 اأن ي�سكــوه امل�رشي فحب�سه زمنًا، ومــا زال حمبو�سًا حتى اأفلت وقدم 
َ
فخ�ســي

اإىل اخلليفة لإبالغه �سكواه.

قال اأن�س بن مالك، راوي الق�سة: فواللـه ما زاد عمر على اأن قال له اجل�س، 

اأعطنا. اأجزنا: املق�سود   -3
اأربى: زاد.  -4

5- الوزر: الذنب.
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)1(

ثجُال َ
راً وابنه من م�رش فقدما وم

ْ
وم�ست فرتة اإذا به يف خاللها قد ا�ستقدم عم

ة فا�رشب بها 
ّ
 الّدر

)2(
يف جمل�ــس الق�سا�س. فنادى عمــر: اأين امل�رشي؟ دونك

ابن الأكرمني.

 ونحن ن�ستهي اأن ي�رشبه، فلــم ينزع حتى اأحببنا 
)3(

ف�رشبــه حتى اأثخنــه

اأن ينــزع مــن كــرثة ما �رشبه، وعمــر يقول: ا�ــرشب ابن الأكرمــني! ثم قال : 

 علــى �سلعة عمــرو! فواللـه ما �رشبــك ابنه اإل بف�ســل �سلطانه، قال 
)4(

اأِجلهــا

عمــرو فزعًا: يا اأمري املوؤمنني قــد ا�ستوفيت وا�ستفيت، وقال امل�رشي معتذراً: 

يــا اأمري املوؤمنني؛ قد �رشبت من �رشبني، فقال عمر: اأما واللـه لو �رشبته ما 

لنــا بينــك وبينه حتى تكون اأنت الذي تدعه، والتفَت اإىل عمرو مغ�سبًا يقول 
جُ

ح

 
)5(

دمت
ّ
لــة اخلالدة التي ما قالهــا حاكم قبله:»اأبا عمــرو ! متى تعب

ْ
لــه تلك القو

النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً؟«. 

•••
ومــن هذا العــدل يف �سوؤون الوليــة ن�ستطيع اأن نفهم د�ستــوره يف �سوؤون 

الق�ســاء، فلن يكون هذا الد�ستور اإل د�ستور العــدل املحكم يف اجلزاء والف�سل 

بــني احلقــوق. اإل اأننا نعتقــد اأن و�سايــاه يف الق�ســاء اأحكــم واأ�سلح جلميع 

الأزمنــة من جميع و�ساياه، فال تعقيــب بعدها ملعقب يف زمانه اأو يف زمان 

يليه، مهما تختلف الأقوام والأوقات.

 الأكفاء. ومل تكن به من حاجة 
)6(

 لها العدول
ّ

اأن�ســاأ وظائف الق�ساء وتخري

هنا اإىل �سن ال�رشيعة التي يحكمون بها فاإنها ماثلة يف الكتاب وال�سنة، ولكنه 

كان يف حاجــة اإىل تعليم الق�ساة كيف يت�رشفــون حني يلتب�س عليهم الأمر، 

•••فاأح�سن التعليم.

ثجُل بني يديه انت�سب قائمًا، وبابه دخل. َ
ثجُال: م َ

1- م
2- دونك: ا�سم فعل مبعنى حد.

اأ�سعفه واأوجعه واأوهنه. اأثخنه:   -3
اأدرها. اأِجلها:   -4

دمت: ا�ستعبدمت.
ّ
5- تعب

6- العدول: جمع عدل وهو العادل.
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كان يكتــب لأحدهــم:»اإذا جاءك �سيء يف كتاب اللـه فاق�س به ول يلفتنك 

عنــه الرجال، فاإذا جــاءك اأمر لي�س يف كتاب اللـه فانظــر يف �سنة ر�سول اللـه 

�سلــى اللـــه عليه و�سلم، فاق�ــس بها، فاإذا جاءك اأمر لي�ــس يف كتاب اللـه ومل 

يكن فيه �سنة من ر�سول اللـه فانظر ما اجتمع عليه النا�س فخذ به، فاإن جاءك 

مــا لي�ــس يف كتاب اللـه ومل يكن فيه �سنة من ر�ســول اللـه، ومل يتكلم فيه اأحد 

قبلــك، فاخرت اأي الأمرين �سئت: اإن �سئت اأن جتتهد وتقدم فتقدم، واإن �سئت اأن 

، ول اأرى التاأخري اإل خرياً لك«.
)1(

تاأخر فتاأخر

و�رشب لهم اأ�سلح الأمثلة باجتهاده وا�ستفتائه، فلم يقطع يد ال�سارق يف 

عــام املجاعــة رعاية للزمن، ومل يقطع يد الغــالم الذي �رشق من �سيده رعاية 

ل�سنــه اأو للعالقة بني ال�سارق وامل�رشوق منــه، وا�سرتكت امراأة و�ساحبها يف 

ج من قتل اثنني بواحد حتى اأفتاه علي ر�سي اللـه عنه باأنهما 
ّ
قتل رجل فتحر

م�ستحقــان للقتل، كمــا ي�ستحق الل�سو�س املتعددون اأن يقــام عليهم احلد اإذا 

�رشقوا حلمًا من بعري واحد، فاأخذ بفتواه.

•••
ومــن و�سايــاه للقا�سي:»اآ�ــِس بني النا�ــس يف جمل�سك ووجهــك، حتى ل 

 ول يياأ�س �سعيف من عدلك، والبينة على من ادعى 
)2(

فك
ْ
يطمع �رشيف يف حي

م حالًل 
ّ
واليمــني علــى من اأنكــر، وال�سلح جائز بــني امل�سلمني اإل �سلحــًا حر

واأحــّل حرامًا، ول مينعك ق�ساء ق�سيته بالأم�س ثم راجعت فيه نف�سك وهديت 

 
)3(

فيه لر�سدك اأن ترجع عنه، فاإن احلق قدمي، ومراجعة احلق خري من التمادي

 يف �سدرك مــا مل يبلغك يف كتاب 
)4(

يف الباطــل. الفهــم الفهم عندمــا يتلجلج

اللـــه ول �سنــة النبي �سلى اللـــه عليه و�سلم، واعرف الأمثــال والأ�سباه، وق�س 

 اإىل اأحبها اإىل اللـــه واأ�سبهها باحلــق فيما ترى، 
)5(

الأمــور عند ذلــك ثم اعمــد

اأي تتاأخر. 1- تقدم: تتقدم، وتاأخر: 
فك: ظلمك.

ْ
2- حي

3- التمادي: ال�ستمرار والإ�رشار.
.

ّ
4- يتلجلج: يرتدد ويتحري

5- اعمد: اق�سد.
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نته واأخذت 
ّ
واجعــل للمدعي حقًا غائبًا اأو بينة اأمداً ينتهي اإليه، فاإن اأح�رش بي

لــه بحقه، واإل وجهت عليه الق�ساء، فــاإن ذلك اأنفى لل�سك واأجلى للعمى واأبلغ 

 بع�سهم على بع�س اإل جملوداً يف حد اأو جمربًا 
)1(

يف العــذر، امل�سلمون عــدول

 يف ولء اأو قرابة، فاإن اللـه قد توىل منكم ال�رشائر 
)2(

عليه �سهادة زور، اأو ظنينًا

 عنكــم بال�سبهات. ثــم اإياك والقلق وال�سجر والتــاأذي بالنا�س والتنكر 
)3(

ودراأ

للخ�ســوم يف مواطن احلــق التي يوجب اللـــه بها الأجر، ويح�ســن بها الذخر، 

فاإنــه مــن يخل�س نيته فيما بينه وبــني اللـه تبارك وتعاىل، ولــو على نف�سه، 

يكفيه اللـه ما بينه وبني النا�س«.

ومــن و�ساياه ملن يلون احلكم: الــزم خم�س خ�سال ي�سلم لك دينك وتاأخذ 

نة العادلة اأو اليمني 
ّ
فيــه باأف�سل حظك: »اإذا تقدم اإليك اخل�سمان فعليك بالبي

د الغريب فاإنك 
ّ
القاطعــة. واأْدن ال�سعيف حتى ي�ستد قلبه وينب�سط ل�سانه، وتعه

ع حقه من مل يرفق به، واآ�س 
ّ
اإن مل تتعهده ترك حقه ورجع اإىل اأهله، واإمنا �سي

بــني النا�س يف حْلظــك وطرفك، وعليــك بال�سلح بني النا�س مــا مل ي�ستن لك 

•••ف�سل الق�ساء«.
تلــك مناذج متفرقة من و�ساياه للق�ســاة وولة الأحكام، وهي فيما نراه 

اأحكــم و�سايــاه، واأقربهــا اأن يتبعها �ســواه. ولذلك �سبب ل يع�ــرش تعليله. فقد 

ّكمني، اأو �سفرياً ي�سعى بني النا�س 
َ جُ
كان عمــر يف اجلاهلية حكمًا من قبيلــة حم

بال�سلح من قبيلة �سفراء، فهو يف هذه ال�سناعة عريق.

ح�ِسن 
ّ
اإل اأن املــرء قــد يجل�ــس للحكــم بني النا�ــس، كما جل�ــس عمــر ول ي

الو�سيــة فيــه كمــا اأح�سنهــا. واإمنا بالغ ح�ســن الو�سية اأن جتمــع اخل�سلتني 

اللتــني اجتمعتا يف و�ساياه لق�ساته. فما من اأحد ي�ستطيع اأن يو�سي قا�سيًا 

بخــري مما اأو�ســى، وما من عقدة ق�سائيــة تاأتي من قبل الق�ســاة اأو من قبل 

املتقا�ســني اإل وهي ملحوظة يف كالمه، وهاتان همــا اخل�سلتان الباديتان 

يف د�ستور الق�ساء كما اأماله.

ل �سهادتهم.
َ
قب 1- عدول: تجُ

2- ظنينًا: متهمًا.
3- دراأ: منع العقوبة.
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•••
ولبد اأن يلفت النظر يف �سيا�سته للولية و�سيا�سته للق�ساء؛ اأنه كان ياأخذ 

الواجب حيث وجب، واإن اختلف الواجبان.

ى البواطــن وميعــن يف تريهــا ول يكتفــي من 
ّ
ففــي الوليــة كان يتحــر

النا�ــس بالظواهر. ويف الق�ساء وما �سابه الق�ساء كان يكتفي بالظواهر حتى 

 القاطعة، وكان يعلن هذه اخلطة على املنرب فيقول:»اأظهروا 
)1(

تنق�سها البينة

لنــا اأح�ســن اأخالقكم واللـه اأعلم بال�رشائر، فاإن من اأظهــر لنا قبيحًا، وزعم اأن 

ن اأظهر لنــا عالنية ح�سنة ظننا بــه ح�سنًا« اأو 
َ
�رشيرتــه ح�سنــة مل ن�سدقه، وم

يقول:»اإمنــا كنــا نعرفكم بالوحي ينزل، واإذ النبي �سلــى اللـه عليه و�سلم بني 

اأظهرنــا، فقــد رفع الوحي، وذهب النبي �سلى اللـه عليــه و�سلم، فاإمنا اأعرفكم 

مبــا اأقــول لكم. األ فمن اأظهر لنا خرياً واأثبنا عليه، ومن اأظهر لنا �رشاً ظننا به 

�رشاً واأبغ�سناه«.

بل كان له يف الأخالق الجتماعية مذهب ثالث ي�سبه مذهبه يف الق�ساء، 

فكان يكره اأن يك�سف املرء من اأخيه ما ي�سرته عنه، وينهى اأن تظن بكلمة �رشاً 

واأنت جتد لها يف اخلري حمماًل.

وهــذه يف الظاهــر نقائ�ــس، ويف احلقيقــة واجبات متعــددة كل منها يف 

مو�سع لزم.

فالعلــم بخبايا احلكومة واجــب على كل ويِلٍّ م�ســوؤول ل تن�سلح الأحوال 

ة حمققة جلميع النا�س.
ّ
بغريه، ويف الغفلة عنه م�رش

نــة دون الظاهــر يف �ســوؤون الق�ساء واجــب ل حمي�س عنه 
ّ
والأخــذ بالبي

ل�سمــان ال�سالمــة ومنع اجلور، وهو يف اأحد طرفيــه ل يخلو من احلذر ال�سديد 

مــن الطبيعــة الب�رشية، اإذ فيه خ�سية من غوايــة الهوى اأن تنطلق بالق�ساة يف 

احلكم بغري برهان.

ويف الأخــالق الجتماعيــة ل يوؤمــن التقاطــع بــني الأ�سدقــاء، اإذا جرت 

العالقــة بينهــم على التج�س�س واخلدعــة، ول رعاية للمودة مــا مل تكن رعاية 

للحرمات، ومنها الأ�رشار.

نة: الدليل والربهان.
ّ
1- البي
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والتفرقة بني الواجبات املختلفة هي دليل الب�سرية يف عرفان كل واجب 

منها، واأنها ت�سدر عن راأي اأ�سيل ول ت�سدر عن ت�سخري العرف واإمالء التقليد 

واملحاكاة.

•••
واأن�سئت يف عهد عمر دواوين اأخرى غري دواوين الق�ساء ودواوين الإح�ساء 

واخلــراج واملحا�سبــة التي مل تكن مــن املوؤ�س�سات القائمة قبل عهــده. فاأن�ساأ 

َكة ل�رشب النقود ودار احلب�س 
ّ
الربيــد وبيت املال ومرابط الثغور وم�سنــع ال�س

للعقاب. ووّكل معظم الدواوين اإىل اأبناء البالد يزاولونها بلغاتهم لأنها لي�ست 

مــن اأ�رشار الدولة، ولي�س مــن املي�سور اأن ين�رشف اإليها فتيان العرب عما هو 

 لتلك الأعمال 
)1(

اأوىل بهم من فرائ�س الدفاع واجلهاد، فلو وجد منهم من يفي

لكانت خ�سارة الدولة يف قيامهم بها اأعظم من ربحها، ولكنهم غري موجودين 

ول عملهــم فيها بالالزم الالزب للم�سلحة الكــربى، وقد يكون عمل الفار�سي 

يف م�سلحة فار�س وال�سوري يف م�سلحة �سورية وامل�رشي يف م�سلحة م�رش 

.
)3(

 اأن يع�سمهم اإن كان بهم عا�سم واإل فال ترثيب
)2(

اأحرى

وو�ســع عمــر نظامًا لتح�سيــل اجلزية وت�ــرشف يف و�سعهــا على ح�سب 

الأمم والبالد. فاأعفى التغلبيني بال�سام من اجلزية، وفر�س عليهم بدياًل عنها 

�سعف �سدقة امل�سلم، لأنهم اأِنفوا اأن يوؤدوها واأزمعوا اللحاق باأر�س الروم.

وكان لــه نظام اقت�ســادي يوافق م�سلحة الدولــة يف عهده، فكان يح�س 

علــى التجارة ويو�سي القر�سيني األ يغلبهم اأحد عليها لأنها ثلث امللك. ولكنه 

اأبقــى الأر�س لأبنائها يف البــالد املفتوحة، ونهى امل�سلمني اأن ميلكوها على 

اأن يكون لكل منهم عطاوؤه من بيت املال كعطاء اجلند يف اجلي�س القائم. واإذا 

اأ�سلــم اأحد الذميــني اأِخذت منه اأر�ســه ووّزعت بني اأهل بلــده وفر�س العطاء. 

 
)4(

وكان غر�ســه مــن ذلــك اأن تبقى لأهل البالد مــوارد ثرواتهــم، واأن يعت�سم

1- يفي: يكفي وي�سلح.
اأجدر. اأحرى:   -2

م وذنب.
ْ
3- ترثيب: لو

ن.
ّ

4- يعت�سم: ميتنع ويتح�س
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)1(

اجلنــد الإ�سالمــي مــن فن النــزاع علــى الأر�س والعقــار، ومن فــن الدعة

 عن كثري يف �سبيل الإعانة على 
)2(

وال�ستغــال بالرثاء واحلطــام. ورمبا اأغ�سى

تعمــري البالد باأهلها. ف�سفح عن اأهــل ال�سواد»العراق« لياأمنوا البقاء فيه، مع 

اأنهم حنثوا بالعهد وعاونوا الفر�س على امل�سلمني يف اأثناء القتال.

ويلــوح من كالمه يف اأخريات اأيامه اأنــه كان على نية النظر يف ت�سحيح 

النظــام القت�سادي، وعالج م�سكلة الفقر والغنــى على نحو غري الذي وجدها 

 اأموال 
)4(

 لأخذت ف�ســول
)3(

عليــه، فقال:»لــو ا�ستقبلت مــن اأمري ما ا�ستدبــرت

متها على الفقراء«.
ّ
الأغنياء فق�س

ومل يــرد يف كالمــه تف�سيــل لهــذه النية، ولكــن الذي نعلمه مــن اآرائه يف 

هــذا ال�ســدد كاٍف ل�ستخال�س مــا كان ينويه. فعمر على حبــه للم�ساواة بني 

 بني امل�ساواة يف الآداب النف�سية وامل�ساواة يف ال�سنن 
)5(

النا�س كان يفرق اأبداً

الجتماعيــة. فكتــب اإىل اأبي مو�ســى الأ�سعري:»بلغني اأنك تــاأذن للنا�س جمًا 

 فــاإذا جــاءك كتابي هذا فــاأذن لأهل ال�ــرشف واأهل القــراآن والتقوى 
)6(

غفــرياً

والديــن، فــاإذا اأخذوا جمال�سهم فاأذن للعامة«، ولكنه ملــا راأى اخلدم وقوفًا ل 

ياأكلون مع �ساداتهم يف مكة غ�سب، وقال ل�ساداتهم موؤنبًا: ما لقوم ي�ستاأثرون 

على خّدامهم؟ ثم دعا باخلدم فاأكلوا مع ال�سادة، يف جفان واحد.

فامل�ساواة يف اأدب النف�س مل تكن عند عمر مما ينفي التفا�سل بالدرجات، 

ومل يكــن ير�سيه كذلك اأن يعتمــد الفقراء على ال�سدقــات والعطايا ويعر�سوا 

عــن العمــل واتخــاذ املهنــة، فكان يقــول لهم يف خطبــة: »يا مع�ــرش الفقراء، 

 
)7(

ارفعــوا روؤو�سكم فقــد و�سح الطريــق، فا�ستبقوا اخلريات، ول تكونــوا عياًل

1- الدعة: اخلف�س والرفاهية.
اأغ�سى: اأغم�س عينه و�سفح.   -2

3- املراد لو رجع من عمري ما فات.
4- ف�سول: ما زاد على احلاجة، جمع ف�سل. 

اأبداً: دائمًا.  -5
6- جمًا غفرياً: جميعًا، ال�رشيف مع الو�سيع يف كرثة.

اأن يعولوكم. 7- ل تكونوا عياًل على امل�سلمني: ل تعتمدوا على 
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على امل�سلمني«. وكان يو�سي الفقراء والأغنياء معًا »اأن يتعلموا املهنة، فاإنه 

يو�سك اأن يحتاج اأحدهم اإىل مهنة واإن كان من الأغنياء«.

في�ســوغ لنــا اأن نفهــم من هــذا جميعــه معنى ما انتــواه من اأخــذ ف�سول 

الغنــي وتق�سيمه بني ذوي احلاجة، وهو ت�سيل بع�س ال�رشائب من الرثوات 

الفا�سلة وتق�سيمها يف وجوه الرب والإ�سالح.

ــى موؤ�س�سًا لديوان الوقــف اخلريي على الوجه 
ّ
علــى اأن عمــر ي�سح اأن ي�سم

الــذي نعهــده الآن، فقــد اأن�ســاأ بيت الدقيــق لإغاثة اجليــاع الذيــن ل يجدون 

الطعــام، واأ�ساب قبل خالفتــه اأر�سًا بخيرب فا�ست�سار النبي عليه ال�سالم فيها 

باع  فا�ستح�سن له اأن يحب�س اأ�سلها ويت�سدق بريعها، فجعلها عمر �سدقة ل تجُ

 
)1(

ورث، وينفق منها على الفقــراء والغزاة وغريهم، ول جناح وهــب ول تجُ ول تجُ

ها ياأكل باملعروف، ويطعم �سديقًا فقرياً منها.
َ
على من وِلي

•••
وعر�ســت لعمــر م�سائل التعمــري على ح�ســب احلاجة اإليهــا يف وقته، فلم 

ة. فكانت 
ّ
جتده م�ساألة منها دون ما تتاج اإليه من اإ�سابة الراأي وح�سن الروي

ن�سائحــه يف تخطيــط املــدن واختيــار مواقعها مــن اأنفع الن�سائــح، وكانت 

دواعيه اإىل بنائها من اأ�رشف الدواعي واأليقها بالأمري.

 األوان 
ّ

 األوان ف�ساأل قائدهم �سعداً: ما الذي غري
ُّ

�ساهد يف اجلند هزاًل وتغري

 املدائــن ودجلة، فكتــب اإليه:»اإن 
)2(

العــرب وحلومهــم؟ فاأجابه: اإنهــا وخومة

العــرب ل يوافقهــا اإل مــا وافــق اإبلها مــن البلــدان، فابعث �سليمــان وحذيفة 

 منزًل بريًا بحريًا لي�س بينــي وبينكم فيه بحر ول ج�رش«، واأمر اأن 
)3(

فلريتــادا

 املدينة اأربعــني ذراعًا وما يليها ثالثني ذراعــًا وما بني ذلك 
)4(

تبلــغ مناهــج

ع�رشيــن، واأل تنق�س الأزقــة عن �سبع اأذرع لي�س دونها �سيء، واأل يرتفع بناء 

الدور. فبنيت الكوفة على هذا التخطيط.

اإثم ول حرج ول ذنب. 1- ل جناح: ل 
2- وخومة: ف�ساد اجلو والبيئة.

3- فلريتادا: فليختارا بعد البحث. 
4- مناهج: طرق.
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وعلــم اأن اجلنــد ي�سكــون ال�ستاء ويعوزهــم امللجاأ الذي ي�سكنــون اإليه بعد 

الغــزو يف حــدود فار�س، فكتب اإىل عتبة بن غــزوان؛ اأن»ارتْد لهم منزًل قريبًا 

من املراعي واملاء«، وو�سف له ما يلتزم من مواقعه وخططه، فبنيت الب�رشة 

عند ملتقى النهرين.

وهــو الــذي اأ�سار على عمرو بــن العا�س اأن يحفر خليجــًا بني النيل وبحر 

القلــزم لت�ســال املرافق بني م�رش وعا�سمة الدولــة، و�رشب له املوعد حوًل 

يفرغ فيه من حفره واإعداده مل�سري ال�سفن فيه، ف�ساقه من جانب الف�سطاط اإىل 

 خليج اأمري املوؤمنني، 
َ
ي

ّ
م

جُ
، ومل ياأت احلول حتى جرت فيه ال�سفن، و�س

)1(
القلــزم

عه الولة وغفل عنه اخللفاء.
ّ
ومل يزل مفتوحًا حتى �سي

ف�سيا�سته التعمريية وافية بالغر�س منها لع�رشه، وقد يالحظ عليها اأبناء 

الع�ــرش احلا�رش �سيئــًا ل يوافقهم كاحلد من ارتفاع الــدور والزهد يف ت�سييد 

الق�سور. اأما هو فالوجه الذي توّخاه يف �سيا�سة التعمري؛ اأن يحمي الدولة يف 

 اإىل متاع 
)2(

ن�ساأتهــا من الــرتف والبذخ، واأن يحول بني اجلند وبني ال�ستنامة

َهن والفتور. 
َ
ــدة، وال�رشوح املمردة، ومــا فيها من بواعــث الو

ّ
الق�ســور امل�سي

ومــن فال�سفــة الع�رش احلا�ــرش من يح�سب �سخامــة البناء دليــاًل على ابتداء 

 العقيدة، ويقــول �سبنجلر، اأحد هوؤلء الفال�سفة:»اإن الأمم يف 
)3(

ال�سعف وعفاء

نهو�سها تعرب طريقني خمتلفني: طريق العقيدة وقوة النف�س، وتالزمه ب�ساطة 

الظواهــر وعظمة ال�سمائر، وطريــق الفخامة املادية والوفــرة العددية، وفيه 

تنحل ال�سمائر وتخلفها العظمة التي تقا�س بالباع والذراع، وتقّدر بالقنطار 

والدينــار، وكانــت قبل ذلك تقا�س مبــا ل يح�س من العزائــم والأخالق. وعمر 

علــى كلتا احلالتني، مل يتعــد طبائع الأ�سياء، ومل ياأخذ يف زمنه بغري ال�سالح 

من الآراء.

•••

ى بحر القلزم ن�سبة لهذه 
ّ
1- القلزم: مدينة ال�سوي�س احلالية، وكان البحر الأحمر قدميًا ي�سم

املدينة.

2- ال�ستنامة: الطمئنان والرغبة والر�سا. 
3- عفاء: انتهاء.
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وق�ســارى القول؛ اإن هذا الرجل مل تواجهه يف وليته الوا�سعة �سعوبة اأكرب 

منــه واأحــوج اإىل قــدرة اأعلى مــن قدرته اأو هيبــة ودراية اأجّل ممــا كان له من 

ر�ست ال�سعوبــة الطارئة فهناك احلزم الالزم ملواجهتها،  هيبــة ودراية، فاإذا عجُ

واحليلــة ال�ساحلة لتدبريها، كاأمنا كان لها على ا�ستعداد، وكاأمنا عا�س حياته 

 بهذه الأمور.
)1(

كلها يتمر�س

 بتفريج الأزمات والكوارث كا�سطالعه بتدبري احلاجات 
)2(

وكان ا�سطالعه

اإىل التعمــري والتنظيــم. ففي ال�سنة الثامنة ع�رشة للهجــرة فاجاأه قحط الرمادة 

جز مــن قولهم يومئــذ: اإن 
ْ
امل�سهــور، وهــو القحــط الذي ل يقــال يف و�سفــه اأو

ر من اجلوع كان يذبح 
ّ
الوحو�س كانت تاأوي فيه اإىل الإن�س، واإن الرجل املت�سو

ال�ساه فيعافها لقبحها.

فنه�س لهذه الكارثة نهو�سه لكل خْطب، وا�ستجلب القوت من كل مكان فيه 

مزيــد من قوت، وجعل يحمله على ظهره مــع احلاملني اإىل حيث يعرث باجلياع 

 على نف�ســه ل ياأكلن طعامًا 
)3(

واملهزولــني العاجزين عــن حمل اأقواتهــم، واآىل

اأنقــى من الطعام الذي ي�سيبه الفقري املحــروم من رعاياه، فم�ست عليه �سهور 

ل يــذوق غــري اخلبــز والزيت، ونظــر يف كل �سيء حتى يف تعليــم كل بيت كيف 

ينتفــع بالرزق الذي ير�سله اإليهم مع عماله. فقــال للزبري بن العوام:»اخرج يف 

مل اإىل اأهل كل بيــت قدرت اأن تملهم 
ْ

اأول هــذه العري فا�ستقبــل بها جنداً، فاح

رهم فليلب�سوا 
جُ
ر لكل اأهل بيت ببعــري مبا عليه، وم

جُ
اإيّل، ومــن مل ت�ستطــع حمله فم

 جلده، 
)4(

ك�ساءين، ولينحروا البعــري فليحملوا �سحمه، وليقّددوا حلمه، وليحتزوا

ة من �سحم، وحفنة مــن دقيق فليطبخوا وياأكلوا 
ّ
ة من قديد وكب

ّ
ثــم لياأخــذوا كب

حتى ياأتيهم اللـه برزق«.

•••

1- يتمر�س: يتدرب ويتمرن ويعالج.
2- ا�سطالعه: احتماله وقيامه 

اآىل: حلف.  -3
4- حّز اجللد واحتزه: قّطعه.
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وهذه ال�سهولة يف مواجهة كل حالة مبا يوائمها هي التي تربز لنا»موؤ�س�س 

الدولة امللهم« يف هذا الرجل العظيم.

فكل عمل من هذه الأعمال �سهل على القرطا�س �سعب عند ت�سورنا اإياه، 

واإحاطتنــا مبــا ي�ستدعيه من تدبــري واإجناز وخلق وهيبة. فكــم بني املدينة 

وتلــك الأطــراف يف زمن اأ�رشع و�سائله بعري �رشيــع! وكم عمل عمر ملالحقة 

كل جي�ــس ي�سري، وكل بلد يفتــح، وكل اأمة تكم، وكل عار�س يطراأ على غري 

 ول �سابقة خربة؟
)1(

رقبة

جتنيــد اجليو�س ل�ستى امليادين ولي�س ب�سهل، واختيار القواد على ح�سب 

مــا يندبــون له ولي�س ب�سهل، والأمر بكل حركة علــى ح�سب كل ميدان ولي�س 

 لي�ستق�سي خربهم، ويعرف 
)2(

ب�سهــل، وال�سوؤال عن قادة الأعــداء ومداوراتهم

مــا يقابلهــم به من الكيــد والعدة ولي�ــس ب�سهل، واإن�ساء املــدن والعمائر يف 

موا�سعهــا، واإقامــة الدواويــن عند احلاجــة اإليها، واإر�ســاء الأمم واجليو�س 

بالإ�سغــاء اإىل �سكاياتهــم ولــو جاءت يف غــري اأوانها، والنهو�ــس للكوارث 

والأزمات مبا ينبغي لها، وامل�ساورة ملن ت�سمع منه امل�سورة بغري ما �سكاة، 

وخدمــة النا�ــس يف دينهم وخلقهــم كخدمته اإياهــم يف دنياهــم ودولتهم، 

وجتــدد هذه املتاعب يومًا بعد يــوم، و�سهراً بعد �سهر، وعامًا بعد عام، وهي 

�ساقــة ل �سهولة فيها على غري �ساحبها القدير عليها ولو زاولها عر�سًا اإىل 

اأيام.

وجليــل بع�ــس هــذا غاية اجلــالل لــو اأن �ساحبه قنــع منــه بالإ�رشاف 

واملراجعــة ومل يعمل بيــده فيه كاأنه خــادم البيت املرهــق، واأجري الديوان 

 بعينه، 
)3(

ال�سغري، لكنه كما تعلم كان يكدح بيده ويحمل على ظهره ويتعقب

ام الدولة الوا�سعة اإل وهو �رشيك له يف مثل ما يتوله.
ّ
ول يدع اأحداً من خد

واأكــرب مــا ي�ستحــق الإكبار يف هــذا الرجل الكبــري؛ اأنه كان قــادراً على 

1- رقبة: ترقب وانتظار.
اأ�ساليب القتال. 2- املداورة: املحاربة والفتنان يف 

3- يتعقب: يتبع ويفح�س.
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 القدرتني فلم يقدم على 
)1(

تاأ�سي�ــس الدول وعلى فتح الأم�سار، ولكنه را�ــس

فتح الأم�سار اإل مبقدار.

 من لبناته، وهو على 
)2(

فلي�ــس الفتح �سهوة عنده ول املجد احلربي لبانــة

علمــه باأن اللـه وعد املوؤمنني اأن يورثهــم الأر�س، مل يكن يرى يف ذلك داعيًا 

اإىل العجلــة بالفتــح، كما كان يرى فيه دواعي للتب�رش والأناة، حتى ل ي�سفك 

ة.
ّ
عَت�سف خطة بغري روي دم يف غري موجب ول تجُ

فكان همه الأكرب تاأمني اجلزيرة العربية من اأطرافها، وحماية الإ�سالم يف 

 
)3(

عقــر داره. ولول اأن الدولة العظمى التي كانت تِدق بجزيرة العرب تّفزت

للبط�س بها، وقمع دعوتها يف مهدها، لكانت للدولة الإ�سالمية �سيا�سة اأخرى 

يف م�ساولة الأعداء.

ج القبائل 
ّ
 اجلزيــرة. وتهي

)4(
فدولــة الروم كانت تر�ســل البعوث اإىل تخــوم

حلــرب امل�سلمني منــذ عهد النبي عليــه ال�سالم، وكان امل�سلمــون يعي�سون يف 

فــزع دائم من خطــر هذه الدولــة واأتباعها. يدل عليه كالم عمــر وهو يتحدث 

 تنتعل النعال لتغزونا، 
)5(

عــن اأزواج النبي حيث يقول:»وكنا تدثنا اأن غ�سان

 
َّ
فنــزل �ساحبي يوم نوبته فرجع ع�ساء ف�رشب بابًا �رشبــًا �سديداً، وقال: اأثم

هو؟ ففزعت فخرجت اإليه، وقال: حدث اأمر عظيم، قلت ما هو؟ اأجاءت غ�سان؟ 

قال: ل. بل اأعظم واأطول، طلق النبي �سلى اللـه عليه و�سلم ن�ساءه!«. 

ومــن هذا احلديث يتبني لنا مبلغ الفــزع من تهديد الروم للجزيرة العربية 

بالليل والنهار.

اأمــا فار�س؛ فقد بلغ بطغيانها اأّن عاهلها غ�سب من دعوته اإىل الإ�سالم، 

فاأوفــد اإىل احلجــاز ر�ســوًل مع نفر من اجلنــد لياأتيه بالنبــي العربي حيًا اأو 

ميتــًا! ولــول اأنــه مات قبل اإجنــاز وعيــده وا�ستعلت نريان الفــن يف بالده، 

�س وذلل. 
ّ
1- را�س: رو

2- لبانة: حاجة ورغبة.
3- تّفزت: ا�ستعدت وتوثبت.

4- تخوم: حدود.
5- غ�سان: عرب بال�سام.
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لوطئــت اجليو�ــس الفار�سية اأر�ــس اجلزيرة قبــل اأن ينه�س العــرب للدفاع. 

ومــا هــو اإل اأن حفظ العــرب حدودهم من قبل العــراق الفار�سي حتى �سكنوا 

 عمــر بــن اخلطاب»لو اأن بيننــا وبني فار�س جبــاًل من نار ل 
ّ
اإىل ذلــك، وود

ي�سلون اإلينا ول ن�سل اإليهم«، ومل تتغري خطته هذه اإل حني ا�ستوى يزدجرد 

علــى عر�س فار�س، وتاأّهب للغارة على امل�سلمني واإخراجهم من حيث نزلوا، 

فتجدد القتال«.

 
)1(

وقــد طال تردد عمر يف فتح م�رش، ومل ينبعــث اإىل غزوها حبًا ولهجًا

 منها 
ّ
بالفتــوح، ولول اأن علم اأن اأرطبون، قائد الروم، يف بيت املقد�س قد فر

 على ال�ســام، لطال تردده يف 
ِّ
اإىل م�ــرش ليح�ســد فيها اجلنود، ويتاأّهــب للكر

الزحــف عليها. ومع هذا اأو�سك اأن ي�سرتجع عمــرو بن العا�س بعد اإ�سخا�سه 

اإليهــا، ونهاه عــن الإيغال يف املغرب بعد فتحها، لأن ال�سطوة – وهو مقتدر 

غِويــه، ولأن ال�سن بالأرواح اأغلب يف طبعه   ول تجُ
)2(

عليهــا – مل تكن تزدهيه

 اإيلَّ من مئة األف دينار!«.
ّ
من ال�سغف بالفتوح، و»اأن رجاًل من امل�سلمني اأحب

فال يخطئ القائل الذي يقول: اإن الأناة يف ال�سطو اأكرب ما ي�ستحق الإكبار 

مــن هذا اخللــق الرفيع، واإن دللتــه الإن�سانية اأكرب دللــة ي�ستمل عليها هذا 

ال�سجــل احلافل باملاآثر.لأنه يرينا القوة كيف تكون نعمة اإن�سانية عالية ول 

تكــون لزامــًا نقمة من نقم الأثــرة والأنانية، ويرينا الرجــل كيف يقوى فال 

يخافه ال�سعيف، بل يخافه من يخيف ال�سعفاء.

وبحــق يتــزود بهذه القــوة موؤ�س�س دولة تقــوم على ديــن، لأن الدولة قد 

تقيمها القوة الطاغية، اأما الدين فال يهدمه �سيء كما تهدمه قوة الطغيان.

ِزقتــه نف�ــس عمر حلظ عظيــم. ولكنه لــو كان يف يدي 
جُ
اإن الباأ�ــس الــذي ر

فى من ن�سيبها وهو يف يدها، فلم ي�سحذه 
ْ
غريهــا لقد يكــون ن�سيبها منه اأو

عمــر قط لغر�ــس يخ�سه دون غــريه، ومل ي�رشب به قط مبعــزل عن الإميان 

 عمــر اأن حممداً اأهان قري�سًا، 
)3(

ع
ْ
حتــى يف اأيــام اجلاهلية. فلو مل يقع يف رو

1- لهجًا: اللهج بال�سيء الولوع به.
2- تزدهيه: ت�ستهويه وت�ستحقه.

3- الروع بال�سم: القلب والعقل والبال.
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ى له باأذى، ولول حرمة الإميان اجلاهلي عنده، ملا 
ّ
وانتق�س دينها ملا ت�سد

به.
ْ
ثار على اإميان حممد و�سح

ق بني اإميان واإميان، ففي اجلاهلية كان اإميانه 
ّ
وغاية ما هنالك؛ اأنه فر

م�سلــاًل فعقم ومل يــاأِت بطائل، ويف الإ�سالم كان اإميانه ر�سيداً فاأتى باأطيب 

الثمرات.

•••
قبل اأن يقال اإن عمر كان اأكرب فاحت يف �سدر الإ�سالم، ينبغي اأن يقال اإنه 

كان يومئذ اأكرب موؤ�س�س لدولة الإ�سالم، واإنه اأ�س�سها على الإميان ومل يوؤ�س�سها 

 اخلالفــة، وينفرد بالكلمة 
َ
، فكان موؤ�س�سًا لهــا قبل اأن يلي

)1(
جلــان

ْ
علــى ال�سو

العليــا، وكان مــن يوم اإ�سالمه اآخذاً يف ت�سييد هــذا البناء الذي تركه وهو بني 

دول العامل اأر�سخ بناء.

 بهذا 
َ

اإن تاريــخ عمر وتاريخ الدولــة الإ�سالمية ل يفرتقان، فــاإذا بداأت

 بف�سل من تاريخ ذاك، ولن يطول بك ال�ستطراد، حتى تثوب اإليه 
َ

فقد بداأت

ة اأخرى.
ّ
كر

اإذ ل يجتمع يف كلمة عربية �ساد وجيم، اجلمع  جلان: ع�سا امللك، فار�سي معرب، 
ْ
1- ال�سو

ال�سواجلة، واملراد اأنه مل يوؤ�س�سها على الطغيان والأبهة، وغطر�سة امللوك.
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عمر واحلكومة الع�رصية

مــن احلقائــق التي ل يح�ســن اأن تغيب عنا ونحــن نقّدر الأبطــال من ولة 

الع�ســور الغابرة؛ اأنهم اأبناء ع�سورهــم ولي�سوا اأبناء ع�سورنا، واأننا مطالبون 

بــاأن نفهمهــم يف زمانهم ولي�سوا هــم مطالبني باأن ي�سبهونــا يف زماننا، واأن 

الرجــل الذي ي�سنع يف ع�رشه خري ما ي�سنع فيــه هو؛ القدوة التي يقتدي بها 

اأبنــاء كل جيــل، ول حاجة به اإىل اقتداء بنــا، ول اأن ي�سق حجاب الغيب لينظر 

اإلينا ويعمل ما يوافقنا وير�سينا.

ويح�سن بنــا اأن نذكر مع هذا اأ�سكال احلكومات مبرتبة املبادئ التي تقوم 

عليهــا، واأن املبادئ التي تقوم عليها مبرتبة دون مرتبة الروح الإن�ساين الذي 

ح الإن�ساين، 
ْ
هــا ويتخللهــا، لأن املبــداأ يعيبــه اأن يخلو من الــرو

ّ
ينبغــي اأن يعم

ح الإن�ســاين اأن يخالــف املبــداأ يف بع�س الأحايــني. فامللكية 
ْ
ول يعيــب الــرو

واجلمهوريــة �ســكالن من اأ�سكال احلكومة قد يقومان علــى مبداأ واحد هو مبداأ 

ح الإن�ساين 
ْ
احلكومــة ال�سعبية اأو الدميوقراطية، ولكن العــدل واحلرية هما الرو

املقــدم علــى املبداأ وعلــى ال�سكل معــًا، لأن فْقد املبــداأ وال�ســكل ل ي�سرينا اإذا 

وجدنــا العدل واحلرية. اأما فقدان العــدل واحلرية فهو الذي ي�سري ولو توافرت 

املبادئ والأ�سكال.
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فــاإذا عرفنــا العدل بروحه ولبابــه فال �سري عليه اأن تنكــره مبادئ الثورة 

الفرن�سيــة اأو مبادئ الوثيقة الكربى يف البــالد الإجنليزية، اأو مبادئ الد�ستور 

الأمريكــي يف اأيام اآباء الد�ستور هناك، اأو مبداأ من املبادئ التي ل تني تتجدد 

وتتغري كائنًا ما كان.

ويح�ســن بنــا اأن ن�ســاأل اأنف�سنا كلمــا اأعجبنــا بعظيم من عظمــاء الع�سور 

احلديثــة: ماذا كان هذا العظيــم �سانعًا لو ن�ساأ يف القرن الأول للهجرة مثاًل اأو 

القــرن الأول للميالد ؟ اأكان ي�سنع فيه مــا هو»ع�رشي« يف زماننا، اأم ي�سنع 

فيــه ما هو ع�ــرشي يف ذلك الزمان؟ فممــا ل مراء فيه؛ اأنــه يخالف عمله يف 

زماننا ول يخالف عمله يف زمانه الذي ن�ساأ فيه، ول مالمة عليه فيما خالف 

وفيما وافق، بل اللوم علينا نحن اإذ ننتظر ما ل ينتظر، ونقي�س على غري قيا�س.

واإىل جانــب هــذا كلــه، ينبغــي اأن نذكر ول نن�ســى اأن ع�رشنــا لي�س بخري 

الع�ســور! واأننــا لــو ملكنا تبديلــه يف كثري من الأمــور لبدلنــاه، واأننا ل نتفق 

علــى ا�ستح�سان احل�ســن ول ا�ستقباح القبيح فيه، واأن الفارق الأكرب بينه وبني 

الع�ســور الأخرى؛ اإمنا هو فرق الألفة وال�ستغراب، فع�رشنا ماألوف لنا و�سائر 

الع�ســور م�ستغربــة يف اأنظارنا، وكثرياً مــا يكون ال�ستغــراب عري�سًا �سخيفًا 

متعلقًا باملظاهر والأزياء دون اجلواهر وحقائق الأ�سياء.

اأذكــر مــن ال�سور التي راأيتها يف ال�سحف الأوروبيــة ول اأن�ساها – �سورة 

جامعــة لبع�ــس امل�سهورين وامل�سهــورات يف اأزيــاء ع�رشنا واأزيــاء الع�سور 

ال�سابقــة علــى اختالفهــا – عر�ستهــا ال�سحيفــة واأح�سبها كتبــت تتها: هل 

تعرف هوؤلء لو مروا بك يف الطريق؟

فاإذا تاأملت ال�سورة، راأيت فيها يوليو�س قي�رش يف القبعة الطويلة وك�سوة 

 الباري�سية الع�رشية، ثم راأيت اأمرياً 
ّ

ال�سهــرة ال�سوداء، وراأيت كليوباتــرا يف زي

مــن اأمــراء هذا الزمــن وحكيمًا مــن حكمائه على منــط التماثيــل التي حفظت 

لقيا�ــرشة الرومــان وحكمــاء اليونان. فاإذا بــك ت�ستغرب ما تاألــف وتاألف ما 

ت�ستغــرب، وكاأنك على ا�ستعداد اأن تادث يوليو�س قي�رش حديثك للرجل الذي 

يفهمــك وتفهمــه من الكلمــة الأوىل، وعلى حــذٍر اأن تقارب الرجــل الذي مثلته 

 الأقدمني املخالفني لك يف العقيدة وال�سارة والذوق ومنط 
ّ

لــك ال�ســورة يف زي

التفكري والنظر اإىل الأ�سياء.
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هذه �سورة ن�رشت يومئذ للت�سلية والفكاهة، ولكنها خليقة اأن تعلِّمنا الكثري، 

واأن ت�سحح لنا مقايي�س املقابلة والتقدير يف كل ع�رش �سابق وع�رش اأخري.

ونحــن – اإذ ننظــر اإىل اأعمال عمر بن اخلطــاب نقي�سها اإىل نظام احلكم يف 

زماننا – واجدون فيها كثرياً من امل�ستغربات التي تول بيننا وبني تقديرها 

ال�سحيح للوهلة الأوىل. ولكننا ل نلبث اأن نرفع الق�رشة وننفذ اإىل اللباب حتى 

تــزول الغرابــة، ونرى يف مكانهــا احلق اخلالد الذي تتغــري الع�سور ول يتغري، 

بل نرى يف مكانها اأحيانًا ما ي�سلح كل ال�سالحية للتف�سري حتى مببادئ هذا 

الع�رش الأخري.

خذ مثاًل اأنه – وهو اأقدر املالكني يف ع�رشه – كان يقنع بالكفاف ويلب�س 

الك�ساء الغليظ ويهناأ اإبل ال�سدقة – اأي يداويها بالقطران – ويراه ر�سل امللوك 

 وهو داخل 
)1(

وهو نائم على الأر�س نومة الفقري املدقع، وتعر�س له املخا�سة

ه ويخو�س املاء ومعه بعريه، وي�سافر 
ْ
اإىل ال�ســام فينزل عن بعريه ويخلع خّفي

مع خادمه في�ساوي بينهما يف املاأكل واملركب والك�ساء.

حاكم من حكام الع�رش احلديث ل ي�سنع هذا ول يطالب باأن ي�سنعه، وهو 

 وال�سارة، لأن حاكم 
)2(

واأبناء الع�رش احلديث على حق فيما ارت�سموه من ال�سمت

الأمة يحتاج اإىل املهابة بني قومه وغريهم من الأقوام، وهذا ح�سن م�سكور.

ولكن هذه وجهتنا نحن يف هذا، فما هي وجهة عمر فيه؟

وهذه حجتنا نحن فيما ارت�سمنا، فما هي حجة عمر فيما ارت�سم؟

اإننــا اإذا عقدنــا املقارنــة بني الوجهتــني واحلجتني، األفينــاه يف غنى عن 

وجهتنا وحجتنا، واأنه كان ي�سل اإىل الغاية التي نرومها نحن من طريق اأقوم 

ناه، فكان يعي�س عي�سة الفقراء واأمته واأمم اأعدائه 
ْ
ّخي

َ
واأنفذ من الطريق الذي تو

هاب التيجان يف الق�سور. ب له مما تجُ
َ
اأْهي

وكان عمــل الرجل تثبيت �سلطان وتثبيت عقيدة هي اأ�سا�س احلكم قبل كل 

ن لــه على تثبيت العقيــدة، ثم ل غ�سا�سة 
َ
اأ�سا�ــس، فكانــت عي�سته الفقرية اأعو

فيها على ال�سلطان.

رة النا�س م�ساة وركبانا.
ْ
1- املخا�سة: مو�سع املاء بحو

2- ال�سمت: الهيئة.
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وكان يديــن نف�ســه بهــذه العي�سة ول ياأبــى على غــريه اأن يخالفها، ويقنع 

بالي�ســري ويعطــي احلق الكثري ملــن ي�ستحقه على تفــاوت يف املاآثر والأعمال. 

 
ّ
فلمــا نــدب اأبا عبيدة لتوزيع الطعام يف عام املجاعــة، اأعطاه األف دينار واألح

 عمله من اأجر وطعام 
)1(

م الوليات جعل كل واٍل كفاء
ّ
عليه يف قبولها، وملا ق�س

مكفــوًل لــه مع عطائه الذي يعطاه ك�سائر امل�سلمني. وهــو الذي خالف اأبا بكر 

ي بني من هاجر 
ِّ
ة لعلمه بتفاوت احلقوق، فقال له: اأت�سو

ّ
يف الت�سوية بني العطي

الهجرتني، و�سلى اإىل القبلتني، وبني من اأ�سلم عام الفتح خوف ال�سيف؟ اأجتعل 

من قاتل ر�سول اللـه كمن قاتل معه؟ ولقد ظل كالهما على راأيه حتى قام عمر 

باخلالفة، فاأخذ مبذهب التف�سيل وتوفية العطاء ح�سب احلقوق. اأمام املهابة، 

فمن افتقر من الولة اإىل املظهر فيها مل مينعه عمر ومل يوجب عليه اأن يقتدي 

 و�سظفــه، فله من ذاك ما تق�سي بــه م�سلحة الدولة حيث 
)2(

بــه يف خ�سا�سته

كان.

وبهذا يكون احلاكم عمر بن اخلطاب قد اأّدى»الواجب احلكومي« على الوجه 

الأقوم، فال �سبيل لأحد اإىل اأن يوؤاخذه فيه بقيا�س حديث اأو بقيا�س قدمي.

فــاإذا بقــي اأن ن�ستدل بت�سديــده يف املعي�سة على تفكــريه اأو خلقه فما هي 

الدللــة التــي تدل عليها؟ هل يــدل هذا الت�سديد يف حما�سبــة النف�س على �سيء 

يعاب؟ هل هو اأدنى اإىل النق�س اأو اأدنى اإىل الرجحان؟

 
)4(

 يف الطبع و�سيق يف احلظرية
)3(

اإن اأنا�سًا ي�سددون على اأنف�سهم عن كزازة

وعجــز عــن مالب�سة الدنيا، وهــذه نقائ�س تعاب يف مقيا�ــس الفكر والأخالق. 

ولكــن هل كانت خليقة عمر بن اخلطاب خليقة املرعب املتوج�س العاجز الذي 

يرجع ال�سظف عنده اإىل العجز عن مالب�سة الدنيا؟

اأعجل النا�س بالتهام ل يتهم عمر بهذا ول مبا ي�سبهه ويدانيه.

واإمنــا تــدل جملــة اأخالقه علــى اأن اخللق الــذي األزمه حيــاة ال�سظف، اإمنا 

اأي ما يكافئ عمله ويجازيه. 1- كفاءة عمله: 
2- اخل�سا�سة: الفقر.

3- الكزازة: النقبا�س، واملراد التزمت واجلمود.
4- �سيق احلظرية: احلظرية ماأوى املا�سية، واملراد »�سيق الأفق«.
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ل من  �س �ساحبــه على ما يريد، ولي�س بخلــق �سعيف يجفجُ
ّ
هــو خلــق قوي يرو

الت�رشف والتكليف اإجفال العجز والرهبة والو�سوا�س.

ويف »طبيعة اجلندي« التــي قدمنا الكالم فيها التف�سري لنظرته يف ح�ساب 

نف�سه، ويف املوقف الذي اختار اأن يقفه بني يدي اللـه. فهو يعلم اأن اللـه �سديد 

احل�ســاب، واأن اللـــه رحيم، ولكن اجلندي القــوي اإذا وقف بني يدي موله جعل 

له 
َ
تعويله على الوفاء بالأمر، وق�ساء الواجب يف اأدق تفا�سيله، ومل يجعل معو

الوحيــد على طلــب الرحمة وال�سفح عن اخلطيئة. فاإن جاءه ال�سفح من موله، 

عفيه اأمام نف�سه مــن ا�ستق�ساء احل�ساب ولو جــار عليها. فاأكرم 
جُ
فلي�ــس هــذا مب

لطبيعتــه احلــادة القوية اأن يجــور على نف�سه من اأن يرتّخ�ــس يف اإعطائها ثم 

يتعر�س لل�سفح والغفران.

وكان وفــاوؤه حلق ال�سداقة كوفائه حلق اللـه �سببًا من اأ�سباب هذا ال�سظف 

الــذي عا�ــس عليه بعد النبي وخليفته الأول، فقد اأبــى له وفاوؤه اأن يعي�س خرياً 

ممــا عا�سا، واأن ي�ستبيــح – وقد �سار الأمر اإليه – حظــًا مل ي�ستبيحاه، وكثرياً 

مــا تو�ســل اإليه خا�ستــه اأن ي�سفق على نف�سه، واأقنعوه مبا علمــوا اأنه اأدنى اإىل 

اإقناعــه، وهو اأن يتو�سع يف العي�س ليكون ذلك اأقوى له على احلق، فكان يقول 

 فــاإن تركت 
)1(

 علــى جادة
َّ
لهــم: »قــد علمــت ن�سحكــم. ولكني تركــت �ساحبي

، وكلما ن�سح له ذووه ومنهم ابنته حف�سة، 
)2(

جادتهمــا مل اأدركهما يف املنزل

اأن ي�ستكرث من الطعام الطيب والنعمة ال�سائغة �ساألها: 

كم كان ن�سيب النبي من هذا اأو من ذلك. واأنت تعرفني ن�سيبه؟

فيكون ال�سوؤال هو اجلواب.

اله �سببًا اآخر من اأ�سباب 
ّ
ثــم كانت رغبته يف اإقامة احلجة علــى ولته وعم

 وخليفته قانع ل 
َ
�سظفه وقناعته بالقليل. فقد ي�ستحي اأحدهم اأن يخون ليغنى

يطمع يف اأكرث من الكفاف.

هة والوجاهة« 
ّ
وما كان عمر بالذي يجهل ما عرفه النا�س من مروءة »الأب

وهــو الذي يعلم مــا جهلوه، ولكنه كان غنيًا عنها اإيثــاراً لغريها مما هو اأرفع 

اأبو بكر. 1- اجلادة: و�سط الطريق واملق�سود طريق الر�سول �سلى اللـه عليه و�سلم و�ساحبه 
2- املنزل: املنزلة ومكانة.
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منهــا واأدل على املروءة يف حقيقتهــا. فكان يقول: »املروءة مروءتان: مروءة 

ظاهرة ومروءة باطنة، فاملروءة الظاهرة الريا�س، واملروءة الباطنة العفاف«.

فهو يف جملة اأحواله يفر�س ال�سظف على نف�سه، لأن قوته اخللقية ت�ستطيع 

ب على غريها. ففيها رجحان يكربه 
جُ
اأن تريد فتفعل، وت�ست�سهل اجلد الذي ي�سع

العقل واخللق، ولي�س فيها نق�س يعاب مبقيا�س التفكري اأو مقيا�س الأخالق.

اإمنــا كان الرجــل يحا�ســب غــريه فيعطيــه حقه يف غــري بْخ�ــس ول حرج، 

 ويقتدي ب�ساحبيه، 
)1(

ويحا�ســب نف�سه فيوؤثر ال�سدة ليقطع ال�سك ويــدراأ ال�سبهة

ه، فــال �سبيل عليــه لباحث يف نظــم احلكم ول 
َ
ْثلى ملــن يلي ويــرتك القــدوة املجُ

ر 
َ
م لباحث يف معاين الأخالق. على اأن ع�سورنا احلديثة ت�ستغرب ال�سظف من عجُ

وهــي تهلل مللوكها وتكرب لهم حني ي�ستّنون لأنف�سهــم �سّنته يف بع�س اأوقات 

ه فيها �سعور الرعيــة للفارق بينها 
ّ
ال�سيــق واملحنة، وهي الأوقــات التي يتنب

وبــني راعيها يف املعي�سة والتكليف. واأكرث ما يكون ذلك يف اأوقات املجاعات 

واحلروب و�سح املئونة على الإجمال.

ففــي احلروب الأخرية جتاوبت ال�سحف بالثنــاء على امللوك الذين را�سوا 

اأنف�سهــم، ورا�ســوا اأ�رشهم وحا�سيتهــم معهم على جراية احلــرب التي توجبها 

�ــرشورات التمويــن، وعــدُّوا من مفاخــر امللوك، اأنهــم ل ياأكلــون اإل ما تاأكله 

، فاقتدوا 
)2(

�سعوبهــم، واأنهــم ل يرون لهم عزة يف الرتف الذي يعز على رعيتهم

، وعلمتهــم ال�سدة كيف ينفذون اإىل 
)3(

ه على نف�سه عام القحط
َ
ب

َ
بعمــر فيمــا اأوج

الواجب الإن�ساين من وراء زخارف احل�سارة احلديثة.

و�سيء اآخر ي�ستغربه الع�رشيون يف نظام حكومة عمر، واإن كانوا ليتمنون 

مثلــه لــو ا�ستطاعــوه، ونعني بــه طريقتــه يف حما�سبة الــولة والعمــال �سواء 

لتحقيق العدل اأو لتحقيق الأمانة.

فــكان يجــزي الوايل جــزاء املثل عن كل مظلمــة وقعت على اأحــد رعاياه، 

1- يدراأ ال�سبهة: يدفعها ويبعدها.
2- يعز على رعيتهم: ي�سعب عليهم تقيقه.

3- عام القحط اأو عام املجاعة، وقد �سبقت الإ�سارة اإليه.
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 مبا للولية 
)1(

وياأخــذ الوايل ب�سيئات اأبنائه وذويــه اإن اأ�ساءوا وهم م�ستطيلون

ٍل وجاه.
ْ
من حو

 لهم 
)2(

وكان يح�ســي اأمــوال الولة ثم ي�ست�سفــي ما زاد عليها كلمــا ف�ست

الفا�سية من النعمة ل يخربونه مب�سدرها.

ويف هــذا وذاك �سمــان للعــدل والأمانــة ي�ستغربــه الع�رشيــون، لأنهــم ل 

ياألفونه يف طرائق احلكومات الع�رشية.

ولكن، اأتراهم ي�ستغربونه لأنه غري ح�سن اأو لأنه غري م�ستطاع؟

بــل لأنه غــري م�ستطــاع ول ريــب، اأو لأن احلكومات الع�رشيــة ل متلك اأن 

.
)3(

اه وتن�سف يف تنفيذه
ّ
تتحر

نه، ول يف اأنه اأح�سن مــن نظائره بني النظم 
ْ
�س

جُ
اأمــا اأنــه ح�سن فال �ســك يف ح

الع�رشيــة، لأن حكومات الع�رش احلديث قد تمي الوايل واإن ظلم واعتدى، فال 

ت�سمــح مبقا�ساتــه اإل باإذن منهــا! وقد تميه مــرة اأخرى بالإحالــة اإىل الثقة 

بالوزارة ومْنــع املناق�سة يف عمله، لأنها هي املخت�سة مبناق�سته فيه، وتعتذر 

يف احلالتني بعذر املحافظة على نظام الدولة اأن يهدده ما يهدد مراكز احلكام، 

ومل يكــن عمــر يخ�ســى هذا اخلطــر لأنه اأقــوى منه، فلــه هو احلق وعلــى النظم 

الع�رشية املالم.

اأمــا الطريقــة الع�رشيــة يف �سمــان اأمانــة احلكام فهــي، اأن تــرم عليهم 

الد�ساتري مبا�رشة الأعمال يف ال�رشكات وما اإليها، ثم هي ل تاأخذ منهم درهمًا 

ولــو دخلوا اخلدمــة �سفر اليدين وخرجــوا منها بال�سياع والق�ســور والأموال. 

فمــن ا�ستغرب الطرائــق العمرية يف هذا الباب فلي�ستغربها ما �ساء وهو يعلم اأن 

 عن الغر�س املطلوب.
ّ

الغرابة لي�ست بعيب، واأن املاألوف هو املعيب اإن ق�رش

ومــا عدا هذا من اختالف بني العهدين فقّلما يعدو اختالف الأ�سماء وتغيري 

العناويــن، وقــّل اأن ينفذ اإىل مــا وراء الق�سور. وهذه بع�ــس ال�سواهد التي تقرب 

اأي معتزُّون ب�سلطانهم وجاههم. 1- م�ستطيلون: 
2- ف�ست لهم الفا�سية من النعمة: ذاعت وانت�رشت، والفا�سية كل �سيء منت�رش من املال كالغنم 

والإبل وغريها.

اأن تتحراه مبا ت�ستطيع من و�سائل. وقانون »الك�سب غري  3- تاول احلكومات على عهدنا 
امل�رشوع« �رشب من هذا ال�سنيع.
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اأ�سباب النظر اإىل حقيقة هذا الختالف.

 عمر يف �سوق املدينــة، فراأى اإيا�س بن �سلمــة معرت�سًا يف طريق �سيق 
ّ
مــر

.
)4(

فخفقه بالدِّرة وقال له: »اأمط عن الطريق يا ابن �سلمة!«

 ولقيه يف ال�سوق ف�ساأله: اأردت احلج هذا العام؟ قال: نعم يا 
)5(

ل
ْ
ثــم دار احلو

اأمــري املوؤمنني، فاأخذ بيده حتى دخل البيت واأعطــاه �ستمئة درهم وقال له: يا 

ابن �سلمة! ا�ستعن بهذه، واعلم اأنها اخلفقة التي خفقتك بها عام اأول! قال اإيا�س: 

يا اأمري املوؤمنني ما ذكرتها حتى ذكرتنيها. فاأجابه عمر: اأنا واللـه ما ن�سيتها.

فالنظــم الع�رشية تــار يف و�سع هذه احلادثة يف باب من اأبوابها املرتبة 

ح�سب الوظائف والأوامر واملراجعات.

ولكــن مــاذا ي�سنع جندي املــرور يف ع�رشنا اإذا �ســاء اأن مييط عن الطريق 

ويف�ــس الزحــام؟ وماذا ت�سنــع املحاكم يف تعوي�س مــن اأ�سابه ال�رشب بغري 

�رشورة؟

�س 
ِّ
اإن جندي املرور لي�رشب بالدِّرة ومبا هو اأق�سى منها، واإن املحاكم لتعو

�س 
ّ
امل�ــرشوب ب�سيء من مال الدولة عن خطاأ اجلندي واملوظفني. وعمر قد عو

الرجــل مــن ماله، كما يوؤخذ من قول ابن �سلمة اأنه ذهــب اإىل بيته، فاإن مل يكن 

هــذا املبلــغ من مال عمر وكان مــن خزانة الدولة، فقد غرم عمــر كل دين عليه 

نه 
ْ
قبــل موتــه، ومل يفارق الدنيا اإل على �سمان وثيــق اأن يعاد كل درهم من دي

ف عمر بن اخلطاب.
ُّ
اإىل ذويه، وقد يكون اخلطاأ يومئذ يف احل�ساب ل يف ت�رش

ة فالنة! 
َ
 ا�ستغربه، ف�ســاأل عنها فقيل له اإنهــا الأََم

ّ
وراأى عمــر امــراأة يف زي

؟
)6(

ف�رشبها بالّدرة �رشبات وهو يقول لها: يا لجُكعاء! اأتت�سبهني باحلرائر

وهنــا جمال وا�ســع للحذلقة الع�رشية يف الكالم علــى »احلرية ال�سخ�سية« 

وعلى حق من ي�ساء اأن يلب�س ما ي�ساء وي�سري حيث ي�ساء.

ولكــن ماذا ت�سنع احل�ســارة الع�رشيــة بالن�ساء املريبــات الالتي يتنكرن 

باأزيــاء احلرائــر وياأوين اإىل البيــوت يف اأحيائهن يخرجن معهــن اإىل الطريق؟ 

 واأف�سح.
ّ
اأمط عن الطريق: تنح  -4

ل: انق�سى عام.
ْ
5- دار احلو

اإماء، واحلرائر جمع حرة، واللكعاء احلمقاء. ة �سد احلرة واجلمع 
َ
6- احلرائر: الأَم
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ومباذا يختلف �ساأن الن�ساء املريبات عن �ساأن الإماء يف زمن كن فيه متهمات 

الأعرا�س؟

وراأى عمــر رجــاًل يتبخرت ومي�سي م�سية قبيحة ل تليــق بالرجال، فاأمره اأن 

كها فجلــده. وعاد بعد جلــده اإىل التبخرت 
ْ
يرتكهــا فاأبــى وزعــم اأنه ل يطيــق تر

فجلــده مــرة اأخرى ثم م�ست اأيــام وجاءه الرجل وقد ترك تلــك امل�سية القبيحة 

 اأذهبه اللـه بك.
)1(

ودعا له: جزاك اللـه خرياً يا اأمري املوؤمنني. اإن كان اإل �سيطانًا

احلرية ال�سخ�سية مرة اأخرى! 

غــري اأن عمــر يف عقوبتــه هذه اإمنــا كان يعاقب على اأمر نهــى عنه القراآن 

قع العقاب ومن وقع عليه 
ْ
ولي�ــس له اأن يبيحه بحال، فهــو قانون يعرفه من اأو

ومــن �سهــدوه واأقــروه، وكلهم ياأبــى اأن مي�ســي يف الأر�س مرحــًا ويعّدها من 

قبائح الآداب. 

ولكننــا يف الع�رش احلديث نق�سم النواهي والأوامــر اإىل ق�سم يحا�سب عليه 

ــرف املاأثور. وعقاب العرف حق الأمة ولي�س 
جُ
القانــون، وق�سم يحا�سب عليه الع

بحق احلكومة والق�ساء.

وحجــة الع�ــرش احلديــث اأن العقــاب القانــوين هنــا غــري من�سو�ــس عليه 

ولي�ــس الن�س عليه مب�ستطاع، ورمبا فتح البــاب لالأغرا�س والأهواء وا�ستبداد 

احلاكمني اإذا ا�ستجُطيع.

وعندنا اأن حجة الع�رش احلديث يف هذا ناه�سة ل �سك يف �سدقها، ولكنها 

اإن نه�ســت فاإمنــا تنه�س على الع�ــرش احلديث ول تنه�س علــى عمر ول على 

من وثقوا بعدله واأ�سلموه زمام العرف والق�ساء على ال�سواء. فماذا لو ا�ستطاع 

العــرف يف ع�رشنــا اأن يحا�سب النا�ــس باحلب�س واجللد والغرامــة على رذائل 

ق وقبائــح الآداب دون اأن تخطــئ اأو يجــور؟ اأياأبــى الإ�ســالح وهــو اآمن 
ْ
الــذو

عقباه؟ اإن اأباه فلي�س �سوابه يف اإبائه باأكرب من �سواب عمر يف تقريره، ولي�س 

على عمر ول على رعيته جناح اأن يطمئنوا اإىل عدل يِعيبنا اأن نطمئن اإىل مثله.

وقد تقدم اأن عمر غ�سب على احلطيئة لهجائه النا�س، ونهاه اأن يهجو اأحداً 

ف�ــرشع اإليه الرجل وقال: اإذن اأموت وميوت عيايل من اجلوع، فاأنذره ليقطعن 

ل�سانه! 

اإل �سيطانًا: اأي ما كان اإل �سيطانًا. اإن كان   -1



144

ِلم النا�س 
َ
ثــم عطف عليه ف�ساومه على ترك الهجــاء بثالثة اآلف درهم، ف�س

من ل�سانه وا�ستغنى عن هذه ال�سناعة ما عا�س عمر ثم عاد اإليها بعد موته.

اإن اأمــني احل�ســاب يف خزائــن الدول احلديثــة يحار يف اأي بــاب من اأبواب 

امل�رشوفــات ي�ســع هذه الدراهــم التي ا�سرتى بهــا هجاء احلطيئــة، ولكنه ل 

يحــار طوياًل حتى يذكر باب الدعوة وما تنفقه الدول من املاليني ثمنًا للثناء 

والهجــاء، في�سعها هنالك وهو اأهداأ �سمرياً مما و�سع يف الباب كله، لأنه مال 

تنتفع به الرعية وتنتفع به الأخالق، ول نفع فيه لذوات احلاكمني.

ولن�ــرشب اأمثلــة مــن طــراز اآخر علــى الطريقــة العمريــة التــي ي�ستغربها 

الع�رشيــون، وهــم خمطئــون يف ا�ستغرابها اأو قــادرون على النظــر اإليها كما 

ينظــرون اإىل املاألوفات لو اأطلقوا عقولهم مــن عقال ال�سيغ والأ�سكال، ونفذوا 

من ورائها اإىل اجلواهر والأ�سول.

ر 
ّ
 يف املدينــة ف�سمــع �سوت رجل وامــراأة يف بيــت، فت�سو

ُّ
كان عمــر يع�ــس

 فقال: يا عــدو اللـه! اأكنت ترى اأن 
)1(

احلائــط فــاإذا رجل وامراة عندهم زقُّ خمر

اللـه ي�سرتك واأنت على مع�سية؟ فقال الرجل يا اأمري املوؤمنني: اأنا ع�سيت اللـه 

يف واحــدة واأنت يف ثــالث، فاللـه يقول: »ول جت�س�سوا« واأنــت جت�س�ست علينا، 

واللـــه يقول »واأتوا البيــوت من اأبوابها« واأنت �سعدت مــن اجلدار ونزلت منه، 

واللـــه يقول »ل تدخلوا بيوتًا غري بيوتكم حتى ت�ستاأن�سوا وت�سلموا على اأهلها« 

واأنــت مل تفعــل ذلــك. فقال عمر: هل عنــدك من خري اإن عفوت عنــك؟ قال نعم، 

ت عنك.
ْ
واللـه ل اأعود. فقال: اذهب فقد عفو

 
)2(

مــا اأ�رشع ما تقول احلذلقة الع�رشية وهي م�سرتيحــة البال: هذه بدوات

ة جدلية، ثم نزول عن عقاب. وهي »طريقة 
ّ

البادية يف حكمها. جت�س�س ثم حماج

تعوزها الإجراءات الر�سمية« التي نحن عليها حري�سون وبها جّد فخورين! 

لكن ما القول يف مطابقة هذه الطريقة كل املطابقة ملا يجري عليه النظام 

احلديــث يف اإجراءاته الر�سمية بغــري ا�ستثناء؟ فالد�ساتري احلــرة متنع الرقابة 

وف�ــس الر�سائــل وا�ستباحــة الأ�ــرشار. واحلكومات مع هــذا املنــع الد�ستوري 

1- الزق: ال�سقاء »الإناء«. 
2- البدوات: جمع بداة وهي الراأي الذي �سح.
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ت�سطر اإىل ا�ستطالع الأحوال واتقاء اجلرائم مبراقبة املتهمني وذوي ال�سبهات. 

فاإذا اتفق يف حادث من احلوادث اأن ا�ستباحت �رشاً يدل على جرمية حمظورة، 

 الإجــراءات الر�سمية؟ يكون ما كان مــن عمر يف احلدث 
ْ

فمــاذا يكون مــن �سري

نــاه بغري اختالف. فالق�ساء ل ياأخذ بدليل مينعه الد�ستور، ول تثبت 
ْ
الذي روي

عنــده اجلرمية اإل بدليل م�رشوع، واحلكومة ت�سطر هنــا اإىل ال�سكوت ومتابعة 

نة يجوز لها اأن تعتمد عليهــا اأمام الق�ساء. وما هي 
ّ
ِفــر عن بي

ْ
�س احلالــة حتى تجُ

فيمــا ت�سنــع من هذا القبيل اأعجــز من عمر فيما �سنع، لأنــه جعل ال�ستطالع 

�سبيــاًل اإىل الِعظــة والتوبة، وا�ستغنى عن الإجــراءات الر�سمية التي نحن عليها 

حري�سون وبها جد فخورين! 

ونقــرتب من حــادث تطول فيه الأل�سنة الع�رشية اأبعــد مما طالت يف �ستى 

احلــوادث التــي قدمناها، ونعني بــه كتابه الذي خاطب به النِّيــل يوم قيل اإنه 

اأم�سك عن الفي�سان.

فقــد زعــم املوؤرخــون اأن اأهل م�رش ذهبــوا اإىل عمرو بــن العا�س يف �سهر 

نَّة قدمية ل يجري اإل بها، وهي »اأنهم اإذا  جُ
بوؤونــة، فاأخربوه اأن للنيل عندهــم �س

كانت ليلة ثالث ع�رشة من هذا ال�سهر، عمدوا اإىل جارية ِبكر بني اأبويها فحملوا 

هم 
ْ
ِجب

جُ
عليهــا من احللــي والثياب اأف�سل ما يكون ثم األقوا بهــا يف النيل«. فلم ي

عمــرو اإىل مــا �ساألوه وقال لهم: هذا ل يكون يف الإ�سالم، واإن الإ�سالم يهدم ما 

كان قبلــه. فاأقاموا بوؤونة واأبيب وم�رِشي ل يجري فيها النيل قلياًل ول كثرياً، 

ثــم رفع عمــرو اخلرب اإىل عمــر فا�ست�سوب ما �سنــع وكتب لــه: اإين بعثت اإليك 

بورقــة مع كتابــي هذا فاألقها يف النيــل. ويف الورقة كتــاب يخاطب به النيل 

َلك 
َ
يقول فيه: »من عبد اللـه عمر اإىل نيل م�رش. اأما بعد، فاإن كنت جتري من ِقب

فال جتِر، واإن كنت جتري من قبل اللـه فن�ساأل اللـه اأن يجريك«.

راً األقى بالورقــة يف النيل قبل يوم ال�سليب 
ْ
وقــال رواة هــذه الق�سة: اإن عم

اأ اأهل م�رش للجالء واخلروج، فاأ�سبحوا يوم ال�سليب وقد اأجراه 
ّ
ب�سهر، وقد تهي

، وا�سرتاحوا من �سحاياه يف ذلك العام وفيما بعده من 
)1(

اللـه �ستة ع�رش ذراعًا

الأعوام.

والروايــة علــى عالتهــا قابلة لل�سك يف غــري مو�سع عنــد م�ساهاتها على 

1- ذراع القيا�س توؤنث كثرياً وتذكر قلياًل.



146

التاريــخ. وقــد يكون الواقع منهــا اإن وقعت دون ما رواه الــرواة بكثري. ولتكن 

علــى هذا �سحيحــة بحذافريها، فما الغ�سا�ســة فيها على العلــم احلديث، ول 

نقول على العقل »البدوي« قبل نيف واألف �سنة؟

لــني يف في�سانهم على القناطــر وال�سدود 
ّ
و

َ
ع

جُ
اإن عمــر مل يجــد اأهل م�ــرش م

لوا عليها، ولكنــه وجدهم معولني على 
ّ
وفنــون الهند�ســة، فاأبى عليهــم اأن يعو

ق لــه اأن ينكرها، ومل يقل لهم اإن 
جُ

خرافــة يعافها العقــل وال�سعور فاأنكرها، وح

ورقتــه امللقــاة يف النيــل هي التي جتريه، بــل قال لهم اإن النيــل ليجري بغري 

ــة التي ا�ستنُّوها له، وبغري القربان الــذي يتقربون به اإليه، ولي�س يف  نَّ ُّ
تلــك ال�س

نكر للخرافات. 
جُ
ب من حاكم ع�رشي موؤمن باللـه م

َ
�ستغر

جُ
هــذه الق�سة كلها مــا ي

فورقــة عمــر اأقرب اإىل العقل يف زماننا هذا مــن الكئو�س والقوارير التي تك�رش 

يف الأنهــار عند فتح قناطرهــا وج�سورها، واأقرب اإىل العقــل من البخور الذي 

 والهياكل جلبًا للفي�سان وا�ستغاثة بال�سماء.
)1(

ع
َ
يحرتق يف الِبي

ونحــن ل نعر�س لهــذه الأ�ستات من طريقة عمــر يف حكومته لأنها هنات 

تلِجئ املعجب به اإىل دفاع وت�سويغ، ولي�س يف كل هذه الأ�ستات واأ�سباهها ما 

يلِجئ عمر ول املعجبني به اإىل دفاع اأو ت�سويغ.

واإمنــا عر�سنــا لهــا تو�سعة لأفق النظــر اإىل العظمــة الإن�سانية يف خمتلف 

اأزمانهــا، وا�ستخفافــًا بالغرائــب التي تخلقها العــادة العار�ســة لعبادها، ثم 

هــي ل ت�ستحق من هوانها اأن نخ�رش مــن اأجلها �سعورنا بعظمة الإن�سان واإنها 

لأنف�س ما ن�سونه ونعتز به يف جميع الأزمان.

عــدل عمر نخ�ــرشه لأنه كان يق�سي فيــه بغري »ا�ستمــارة« مدموغة ين�س 

عليهــا قانون املرافعات! اأو لأنه كان يق�ســي فيه ق�ساء على غري »الإجراءات 

الع�رشيــة« يف مواجهــة احلقــوق ال�سخ�سيــة! اأو لأنــه كان يق�ســي فيه ق�ساء 

يختلف الفقهاء يف عنوانه ويف الرّف الذي ي�سعونه عليه بني رفوف الأ�سابري! 

يــا لها من حماقة تخجل الع�رش احلديــث! تخجله وهو واقف بني الع�سور 

يتطاول عليها بت�سخيف احلماقات واإدحا�س اخلرافات.

ع: الكنائ�س.
َ
الِبي  -1
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عمر والنبي

فر ثمرة 
ْ
ينــدر اأن يظفــر الباحثون يف طبائــع الإن�سان مبْغنم نف�سي هــو اأو

واأنف�ــس حم�ســوًل مــن درا�سة عمر بــن اخلطــاب، لأن الظواهــر املختلفة التي 

تتجّلى يف هذه النف�س العظيمة لي�ست من ظواهر كل يوم ول ظواهر كل درا�سة، 

ولأن اتفاقهــا الب�سيــط مع تركيبها العجيــب مما يتعذر جــداً يف النفو�س التي 

نعهدها، مما يتعذر جداً حتى يف نفو�س الأفذاذ من العظماء.

بيد اأن املغنم الأكرب يف هذه الدرا�سة، اإمنا هو مغنم علم الأخالق. لأن علم 

الأخــالق اأحوج اإىل ال�ستقالل بالظواهر الطبيعية، واأفقر اإىل الإ�سناد والدعائم 

التي تقيمها اأمثال هذه الدرا�سات.

رت – درا�ستها مغنم لعلــم النف�س ل �سك فيه،  مــت اأو �سغجُ فــكل نف�ــس – عظجُ

كائنة ما كانت النتيجة التي تتاأّدى اإليها من بحث خفاياها وتنظيم �سواهدها.

لكن الو�سول اإىل نتائج علم الأخالق هو ال�سعب اجلديد الذي لن يزال اليوم 

وبعد اليوم �سعبًا وجديداً اإىل اأمد بعيد.

فاملفرو�س اأن نتائج علم الأخالق »فكرية تكليفية« ي�ستنبطها الفكر الذي 

يختلــف يف �سوابــه كما يختلف يف خطئــه، وميليها التكليــف الذي يطاع ول 

يطاع، ويرا�س عليه الإن�سان ريا�سته على الأمر الغريب»الأجنبي« عن نوازع 

الطباع.
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فــاإذا اهتدينا اإىل نف�س تعــزز تلك النتائج الفكرية التكليفية التي هى اأقرب 

اإىل الآمال املن�سودة منها اإىل الوقائع املوجودة فقد ظفرنا مبغنم كبري.

واإذا ظفرنــا بحقيقــة نف�سيــة هي يف الوقــت نف�سه حقيقة فكريــة وحقيقة 

نال.
جُ
خلقية، فذلك هو املغنم امل�ساعف الذي قلما ي

ونف�ــس عمــر بــن اخلطــاب هي تلــك النف�ــس التي تدعــم علم الأخــالق من 

الأ�سا�س، وهي ذلك ال�رشح ال�سامخ الذي ننظر اإىل اأ�سا�سه، فكاأننا ت�سلفنا النظر 

ب بني الآمال والقواعد اأوجز تقريب، اإذن هو التقريب 
ّ
ليا لأنه قر

جُ
اإىل ذروتــه الع

امللمو�س.

ي اخلري ودعاة الإ�سالح هــي يف نف�س عمر بن 
ِّ
اآمــال كثرية مــن اآمال حمب

اخلطاب وقائع مفروغ منها، كاأنها وقائع املرئيات وامل�سموعات.

فمنهــا فيمــا اأ�سلفنــاه، اأن القوة ل تناق�ــس العدل يف طبيعــة الإن�سان بل 

يكون العدل هو القوة التي تخيف فيخافها الظاملون.

ومنهــا فيمــا نحن ب�سدده الآن، اأن القــوة ل تناق�س الإعجاب على خالف 

ما يتبادر اإىل الأكرثين.

فاإن الأكرثين يح�سبون اأن الرجل الذي يعجب به النا�س ل يعجب هو باأحد، 

واأن البطــل الــذي يقد�سه ع�ساق البطولة ل يع�سق البطولة يف غريه، واأن التطلع 

اإىل الأعلــى �سفــة ينطبــع عليها ال�سغار لريتفعــوا بع�س الرتفــاع، ويح�ِسنوا 

ن للكبار، ولكنها �سفة ينفر منها الكبري ويح�س فيها الغ�سا�سة 
ْ
اخلدمــة والعو

اأن ي�سغر اإىل جانب املتفوقني عليه، ممن هم اأكرب قدراً واأحق بالإعجاب.

لكــن البطل الذي ندر�ســه هذه الدرا�ســة ينق�س ذلك احل�سبــان اأقوى نق�س 

عــة البطولة. وي�ستحــق الإعجاب غاية 
ْ
م�ستطــاع، لأنــه بطل يــروع ويعرف رو

ط ولئه ملــن يفوقونه اأنه خلــق لالإعجاب 
ْ
ــل اإليك من فــر

ّ
ا�ستحقاقــه، ثــم يخي

بغريه، ومل يخلق ليكون هو مو�سع اإعجاب.

فعمــر كان يحب حممداً حب اإعجاب، ويوؤمن بــه اإميان اإعجاب، وي�ست�سغر 

نف�ســه اإذا نظــر اإىل عظمة حممــد، وما هو فيما خال ذلــك ب�سغري يف نظر نف�سه 

ول يف نظر النا�س.

كان حممــد عليه ال�سالم كما نعلم قــدوة يف الدِّعة وح�سن املعاملة جلميع 

�سحبه وتابعيه، وكان يعاملهم جميعًا معاملة الإخوان والزمالء، فال يغمرهم 
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برهبــة التفاوت ال�سا�ســع والتفوق البعيد. فلــو جاز اأن ين�سى اأحــد فارقًا بينه 

�سن 
جُ

نه من م�ساواته وح
ْ
وبــني عظيم لن�سي اأ�سحاب النبي هذا الفارق مبــا يلقو

معاملته، ولو ن�سيانًا اإىل حني.

اإل اأن عمــر »العظيــم« �سمع مرة مــن �سديقه حممد عليــه ال�سالم كلمة »يا 

اأخي« فظل يذكرها مدى احلياة.

نا مــن دعائك«. فما 
َ
ا�ستاأذنــه يف العمــرة فاأذن له، وقــال: »يا اأخي ل تن�س

زال عمر يقول بعدها كلما ذكرها: »ما اأحب اأن يل بها ما طلعت عليه ال�سم�س، 

لقوله يا اأخي!«.

�سهــادة لعظمة حممد اأن يوؤاخــي النا�س كباراً و�سغــاراً، واأن النا�س كباراً 

ن ما يف موؤاخاته من فخر وغبطة، وما بينهم وبينه من فارق 
ْ
و�سغاراً ل ين�سو

بعيد.

و�سهــادة لعظمــة عمر اأنه اأهل لذلــك الإخاء، لأنه يدرك مــا فيه من عظمة، 

وي�سعر مبا فيه من ر�سوان.

وما يدريك ما عمر الذي ي�سيع يف قلبه الفرح بهذا الإخاء؟

لي�ــس بالرجــل الذي يحــب توا�ســع املرائني، ولي�ــس بالرجل الــذي يجهل 

مقداره اأو يهاب خملوقًا بغري احلق، وبغري الإعجاب.

عمــر هــذا هو الــذي تــوىّل اخلالفــة وحجتــه الأوىل يف وليتها، اأنــه اأكفاأ 

امل�سلمني لها غري مدافع، واأنه كما قال: »لو علمت اأن اأحداً اأقوى مني على هذا 

.
)2(

ه«
َ
 اإيلَّ من اأَِلي

َّ
 اأحب

)1(
الأمر لكان اأن اأجُقدم فتجُ�رشب عنقي

نعم هو عمر اأقدر امل�سلمني كما يعلم، وهو عمر الذي ي�ست�سغر نف�سه اإذا نظر 

�سَلى، وهو اإذن اأكرب ما يكون بهذا ال�ست�سغار. اإىل املثل الأعلى والقدوة الفجُ

 يا 
)3(

ٍخ
َ
ٍخ ب

َ
لقــد كان ي�سمع وهو خليفــة يقول كال�ساخر وما هو ب�ساخــر: »ب

ابن اخلطاب. اأ�سبحت اأمري املوؤمنني!«.

اأكان يقولهــا لأنه كان يجهل اأنه اأكفاأ العــرب للخالفة بعد �ساحبيه؟ كال. 

ذّكر ويوؤنث.
جُ
1- العنق: ي

ه.
َ
يِلَ الأمر فهو يليه واأنا اأَلي

َ
ه: م�سارع من و

َ
اأَِلي  -2

: كلمة تقال عند الر�سا بال�سيء. 3- بٍخَ
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بــل كان يقولهــا لأنه يعرف النظر اإىل املثل الأعلى. يعرف الإعجاب مبا فوقه، 

طال، يعرف الإعجاب بطاًل معجبًا 
جُ
يعرف حممداً ويعرف اأن اللحاق به اأمل ل ي

ى له هذه بني اأ�سدق �سواهد البطولة.
َ

�س ببطل، وي�ساء ف�سله اأن تجُ

ومــن اخلطاأ اأن يتوهم املتوهــم اأن عمر كان يت�ساغر لأنــه ي�سعر ب�سغره، 

ٍة فيه.
َ
ع ويتوا�سع لأنه ي�سعر ب�سِ

اإن ال�سغــري ل حاجــة بــه اإىل ت�ساغــر لأنــه �سغــري، ورمبا كانــت حاجته 

الكــربى اإىل مداراة �سعوره الداخلي بتفخيم الــرواء، وتزويق الطالء، والتخايل 

بامل�سكن والك�ساء.

واإمنــا كان عمر يت�ساغر لأنــه ي�سعر بعظمته ويكبح ما يخامره من اعتداد 

بنف�ســه، وحمــال اأن متتلــئ نف�س مبثــل هذه القوة ثــم تخلو من �سعــور بقوتها 

 من الأحياء، ول نق�رش 
ٍّ
واعتداد بقيمتها. فلي�س ذلك من معهود الطباع يف حي

القول على الإن�سان.

ولهــذا كان عمر يت�ساغر على قْدر ما يراه من بواعث الكربياء، ل على قْدر 

 وهــو يغالب ِعّزة الفتح 
)1(

مــا يراه من بواعث ال�سغــر، فاأبى اأن يركب الربذون

داخــاًل اإىل ال�ســام دخــول املنت�رش، وقيل لــه يف ذلك ف�ساح بهــم: خلوا �سبيل 

جملي! اإمنا املرء من ها هنا، واأ�سار اإىل ال�سماء!

ن حوله مــن خا�سة اأهلــه وخل�ساء رعاياه مبــا يرونه فيه 
َ
وكلمــا اعتــز م

 الكلمة، غ�س مــن اعتزازهم واأح�ــرش يف اأذهانهم 
ّ
مــن ب�سطــة ال�سلطان وعلــو

ْن�سيهم ال�سلطــان املب�سوط والكلمة العالية، فقــال لأ�سحابه يومًا وقد مر 
جُ
مــا ي

 على مقربة من مكة: »لقد راأيتني يف هذه ال�سعاب اأرعى اإبل 
)2(

ببع�س ال�سعاب

اخلطاب، وكان غليظًا يتعبني، ثم اأ�سبحت ولي�س فوقي اأحد!«.

و�سايقــت هــذه الكلمــة ابنــه فقال لــه: »مــا حملك على مــا قلت يــا اأمري 

.
)3(

 اأن ي�سعها«
ّ
املوؤمنني؟« قال: »اإن اأباك اأعجبته نف�سه فاأحب

وانظــر هنــا اإىل كلمــة »اأمري املوؤمنــني« يقولها البــن، ثم انظــر اإىل كلمة 

ب من الدواب يخالف خيل العراب، عظيم اخللقة غليظ الأع�ساء.
ْ
1- الربذون: �رش

اأو هو الطريق. 2- ال�سعاب: جمع �ِسعب »بك�رش ال�سني« وهو انفراج بني اجلبلني 
اأن يقلل من �ساأنها. اأن ي�سعها:   -3



151

»اأباك« يقولها اأمري املوؤمنني.

ومــن قبيــل هــذا، ركوعه للـــه ذلياًل خا�سعــًا يوم اأمــر اأبا �سفيــان اأن ينقل 

احلجر من مكانه فنقله، فخ�سع للـه الذى جعله ياأمر اأبا �سفيان يف �سعاب مكة 

في�ستمع ملا اأمر.

ولي�ــس هذا واأ�سباهه ت�ساغراً يك�ســف ال�سغر، اإمنا هو ت�ساغر يك�سف القوة 

والعتداد بها، ويكبحها بعنان متني هو نف�سه دليل القوة والعتداد.

•••
بــل ي�ســاء باأ�ــس هــذا البطــل اأن تتمــادى فيــه ال�سفــات اإىل غايتها وهي 

متناق�سة يف النظرة الأوىل، فاإذا بهذا التمادي يردها اإىل الوفاق والتكافوؤ ول 

ع ما بينها من ظواهر الختالف.
ّ
يو�س

 يفوق الأقويــاء، فاإذا العدل 
ٌّ
فممــا راأيناه، اأنه عــادل يفوق العدول، وقــوي

والقوة فيه وفقان مت�ساندان ل يخت�سمان ول يتناق�سان.

ومما راأيناه اأنه بطل تعجب بطولته الأ�سدقاء واخل�سوم، ثم هو يف اإعجابه 

 من دواعي الإعجاب.
ٌّ
بالبطولة كاأنه خلو

وبقــي مــن موافقاتــه النــادرة، اأن الإعجــاب عنــده ل ينق�ــس ال�ستقالل، 

ول يهــدد »ال�سخ�سيــة« بالفناء والــزوال، فيعجب مبن يفوقــه غاية الإعجاب، 

ويحتفظ معه با�ستقالل راأيه غاية الحتفاظ، ول يتناق�س الأمران.

فلــم يكــن اأحد يعجــب مبحمد اأكرب من اإعجــاب عمر. ومل يكــن اأحد م�ستقاًل 

براأيــه يف م�ســورة حممد اأكرب من ا�ستقالل عمر. فهو اآية الآيات على اأن ف�سيلة 

الإعجاب ل تغ�س من �رشاحة الراأي عند ذي الراأي ال�رشيح.

فمــا اأحجم عمر قــط عن م�سارحة النبي عليه ال�سالم بــراأٍي يراه، ولو كان 

ذلك الراأي من اأخ�س اخل�سائ�س التي يقف عندها ال�ستقالل.

فمحمــد يف بيتــه وهو �ساحبه، وحممــد يف �رشيعته وهــو �ساحبها، كان 

ي�ستمــع اإىل عمر حني يقــرتح وحني ي�ستنزل الأحكام، وحــني ي�ستدعي الوحي 

يف اأمر من الأمور.

ب ن�ســاءه، ويبلغ ذلك اإحدى 
ّ
فــكان ي�ســري على النبي عليه ال�ســالم اأن يحج

اأمهات امل�سلمني زينب فتقول له: اإنك علينا يا ابن اخلطاب والوحي ينزل علينا 

دة، وهي ت�سب اأن اأحداً ل يعرفها ل�ستتارها 
ْ
يف بيوتنــا! وتخرج اإحداهن �ســو
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دة!« ليوؤكد �رشورة 
ْ
بالظــالم، فيعرفها بطول قامتها ويناديهــا »عرفتك يا �سو

احلجاب، فيوؤمر امل�سلمون بعد ذلك األ ي�ساألوهن اإل من وراء حجاب.

، كبري املنافقني 
ّ
ي

َ
 النبى عليه ال�سالم بال�سالة على عبد اللـه بن اأجُب

َّ
وملا هم

ل عمر حتــى قام يف �ســدره، واأخذ يذّكره م�ســاوئ عبد اللـه 
ّ
يــوم وفاتــه، تو

كم القراآن فيــه ويف اأمثالــه اأن »ا�ستغفر 
جُ

واأقاويلــه يف النكايــة بالإ�ســالم، وح

 يف 
ّ
لهــم اأو ل ت�ستغفــر لهم اإن ت�ستغفر لهم �سبعــني مرة فلن يغفر اهلل لهم« واألح

التذكــري حتى اأكرث على النبي عليه ال�سالم وهو يبت�سم ويقول له: »اأّخر عني يا 

ِفر له زدت«، ثــم �سلى عليه وم�سى  عمــر، لــو اأعلم اأين اإن زدت علــى ال�سبعني غجُ

معه حتى فرغ من دفنه. ثم ما كان اإل ي�سرياً كما قال عمر، حتى نزلت هاتان 

الآيتان »ول ت�سلِّ على اأحد منهم مات اأبداً ول تقم على قربه«.

وروى اأبو هريرة عن النبي عليه ال�سالم، اأنه اأنفذه رهط امل�سلمني فقال له: 

اذهــب اإليهــم »فمن لقيت من وراء هذا احلائط ي�سهــد اأن ل اإله اإل اللـه م�ستيقنًا 

 عمر، ف�ســّده وعاد به اإىل النبي 
َ
بهــا قلبه فب�رّشه باجلنــة«، فكان اأول من لِقي

ي�ساأله: »يا ر�سول اهلل باأبي اأنت واأمي، اأبعثت اأبا هريرة من لقي ي�سهد اأن ل اإله 

ث عمر 
ّ
اإل اللـــه م�ستيقنــًا بها قلبه ب�رّشه باجلنة؟«. قــال النبي: »نعم« فلم يرتي

اأن قــال: »فال تفعل يــا ر�سول اللـه! فاإين اأخ�سى اأن يّتــكل النا�س عليها. فخّلهم 

يعملون«، فوافقه عليه ال�سالم وقال: »فخّلهم«.

ويف الت�رشيــع اأو التحليــل والتحرمي كان عمر ل يقنع حتى ي�سل اإىل القول 

الف�ســل فيمــا ي�ستف�رش عنه ويــرتدد يف حكمه، فما زال ي�ســاأل عن اخلمر حتى 

ــل فيهــا اخلالف. وهــو الذي كانت اخلمــر �سهوة لــه يف اجلاهلية  طجُ َ
مــت وب

ِّ
ر

جُ
ح

يحبهــا ويكرث منها، ولو �ساء للتم�س الرخ�سة فيهــا، ومل يكرث من ال�سوؤال عن 

ترميها، ففي �سوؤاله عنها وحذره منها ف�سل اأكرب من ف�سل ال�ستقالل بالراأي 

ن من الغواية 
ُّ

والإخال�ــس يف املراجعة، وهو ف�سل الغلبة على النف�س والتح�س

بالأمر الذي ل هوادة فيه.

 فيه على امل�سلمني، وظاهر 
ْ

ــن وجــرى �سلح احلديبية الذي كان ظاهر الغجُ

 اأ�سماء املعار�سني 
َ
الفوز فيه للم�رشكني. في�ستطيع قارئ التاريخ قبل اأن يح�سي

ه هذا 
ّ
لل�سلــح وال�سابريــن عليه، اأن يعلــم اأين كان عمر بني الفريقــني، فقد غم

ة يف 
ّ
ال�سلح غمًا �سديداً، وذهب اإىل اأبي بكر يراجعه ويناجيه: عالم نعطي الدني
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، فاإين اأ�سهد اأنه ر�سول 
)1(

زك، اأي رحلك
ْ
ديننــا؟ فاأجابه اأبو بكر: يا عمر اْلزم غــر

اللـه. ورد عمر اأنه لي�سهد اأنه ر�سول اللـه، ثم ذهب يف بع�س الروايات اإليه عليه 

ال�ســالم ف�ساأله: األ�سنا يا ر�سول اللـه على حق وهم على باطل؟ األي�س قتالنا يف 

اجلنــة وقتالهــم يف النار؟ ور�سول اللـه يجيبه: بلــى! بلى! فيعود وي�ساأل: عالم 

ة يف ديننا ونرجع ومّلا يحكم اللـه بيننا وبينهم؟
ّ
نعطي الدني

عني اللـــه اأبداً، ثم علم 
ّ
ي �سَ جُ

فلمــا نــاداه: ابن اخلطاب! اإين ر�ســول اللـه! ولن ي

باأنه الفتح املنتظر، ثاب اإىل الر�سى وكّف عن ال�سوؤال.

 
)2(

رة
ْ
ن اإليه �سو واملحنة على ما هي عليه اأعظم مما يطيقه �سرب عمر، وت�سكجُ

ن جاءهم 
َ
طبعــه. فمن �رشوط ال�سلح اأن يرجع امل�سلمون عامهم ذاك، ويردوا م

ن يجيئون اإليها، واأن يكتب النبي ا�سمه 
َّ
من قري�س ول ترد اإليهم قري�س اأحداً مم

 
)3(

ة
ّ
يف عقد ال�سلح، فال يكتب فيه اأنه ر�سول اللـه، وهذه حمنة وردت على حمي

زوف. 
َ
كر على هــذه احلمية الع

ْ
عمــر بالــوارد اجللل الذي لي�ــس اأق�سى منه ول اأم

ت الغا�سيــة كاأن ما ابتاله 
َّ
ولكــن ال�سلح مل ينته حتــى تفاقمت املحنة وادلَهم

منها ل يكفيه. فبينما يكتبون اإذ جاء اأبو جندل بن �سهيل، ير�سف يف احلديد قد 

 وكان وكيل امل�رشكني يف عقد ال�سلح 
)4(

انفلت اإىل ر�سول اللـه. فقام اإليه �سهيل

ف�رشب وجهه واأخذ بتالبيبه ليدفع به اإىل قري�س، واأبو جندل ي�سيح: يا مع�رش 

امل�سلمــني، اأَاأجُرّد اإىل امل�رشكــني يفتنوننــي يف ديني؟ فوا�ســاه النبي ودعاه اإىل 

، ووثب عمر اإليه مي�سي اإىل جنبه ويدين منه قائم ال�سيف، 
)5(

ال�سرب والحت�ساب

ويقــول لــه: ا�سرب يا اأبا جندل فاإمنا هم امل�رشكــون، واإمنا دم اأحدهم دم كلب. 

ورجــا كما قال بعد ذلــك اأن ياأخذ اأبو جندل �سيفه في�رشب به اأباه. قال: ولكن 

الرجل �سّن باأبيه ونفذت الق�سية.

فاملحنــة اأعظــم مما تطيقــه احلمية العمريــة بغري وازع مــن هداية نبوية. 

عد للرحيل من متاع ومركب..اإلخ.
جُ
ل: كل �سيء ي

ْ
ح

ّ
1- الر

رة الغ�سب: وثوبه، و�سورة ال�سلطان �سطوته واعتداوؤه.
ْ
2- �سو

3- احلمية: الأنفة، واملراد اأنها نزلت على اأنفة عمر وكربيائه نزوًل عظيمًا. 
اأبوه. ل: هو 

ْ
هي

جُ
4- �س

5- الحت�ساب: ال�سرب وادخار الأجر عند اللـه على هذا ال�سرب.
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 �سكنت نف�سه واطماأنت اإىل حكمة �سيــده ومعلمه وهاديه. ول �سيما 
)1(

ولأْيامــا

حني ناداه: ابن اخلطاب! اإين ر�سول اللـه ولن ي�سيعني اللـه اأبداً.

هــذه املراجعة كانت من خالئق عمر التــي ل يحيد عنها ول ياأباها النبي 

عليــه ال�ســالم، وكثرياً ما جــاراه وا�ستحب ما اأ�سار به وعار�ــس فيه. فال جرم 

يراجــع النبي يف كل عمل اأو راأي مل يفهم ماأتــاه ومرماه ما اأمكنته املراجعة، 

وما قلقت خواطره حتى تثوب اإىل قرار.

اللهــم اإل اأن ت�ستع�سي املراجعــة ويعظم اخلطر فهنا تاأتي اخلليقة العمرية 

باآية الآيات من ال�ستقالل واحلب واحلزم الذي ي�سطلع بجالئل املهمات. فلما 

 ميلي على امل�سلمني 
)2(

�س
ْ
ر دخــل النبي عليه ال�سالم يف غمرة املــوت، ودعا بطجُ

كتابــًا ي�سرت�ســدون به بعــده، اأ�سفق عمر مــن مراجعته فيمــا �سيكتب، وهو جد 

خطــري، وقال: اإن النبي �سلى اللـه عليــه و�سلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب اللـه 

. ومال النبي اإىل راأيه فلم يعد اإىل طلب الطر�س واإمالء الكتاب. ولو قد 
)3(

ح�سبنا

علم النبي اأن الكتاب �رشورة ل حمي�س عنها لكان عمر يومئذ اأول املجيبني.

وكانــت هذه �سنته يف حيــاة النبي وبعد موته يف كل عمل ل ي�سرتيح اإليه، 

حجــم عن مراجعة اأمره حيــًا وميتًا يف م�ساألة لي�ست مــن م�سائل الوحي 
جُ
فلــم ي

الــذي فيه ف�سل اخلطاب، وما كانت امل�ساألة م�ساألة راأي فهو ناه�س لها براأيه 

حتى يوؤمن بخطئه اأو يرده عن املعار�سة اأمر مطاع.

ّلة 
جُ

كذلــك �سنع يف قيادة اأ�سامــة بن زيد، قائد اجلي�ــس اإىل البلقاء، وفيه ج

ال�سحابــة مــن كبار ال�سن واملقام. فقد وله النبــي القيادة ومات عليه ال�سالم 

وهــو يف الطريق، فقــال اأ�سامة لعمر: »ارجع اإىل خليفة ر�ســول اللـه �سلى اللـه 

، ول 
)4(

عليه و�سلم فا�ستاأذنه ياأذن اإيّل اأن اأرجع بالنا�س، فاإن معي وجوه النا�س

 ر�سول اللـه، وثقل امل�سلمني اأن يتَخّطفهم 
)5(

اآمــن على خليفة ر�ســول اللـه، وثقل

اأو لأياما.  1- لأياما: الالآي ال�سدة وامل�سقة، يقال فعل ذلك بعد لأي، ولأيًا عرفت ال�سيء، 
2- الطر�س: ال�سحيفة.

3- ح�سبنا: يكفينا.
اأكابرهم. 4- وجوه النا�س: 

5- الثقل: احل�سم واملتاع.
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امل�رشكــون«، وقالت الأن�سار: »فاإن اأبــى اإل اأن من�سي فاأبلغه عّنا واطلب اإليه 

ا من اأ�سامة«. اأن يويّل اأمرنا رجاًل اأقدم �سنًّ

وغ�سب اأبو بكر وكان جال�سًا فوثب واأخذ بلحية عمر وهو يهتف به: ثكلتك 

اأمك وعدمتك يا ابن اخلطاب! ا�ستعمله ر�سول اللـه وتاأمرين اأن اأنزعه؟

فوجبت الطاعة، لأنه اأبراأ ذمته باملراجعة، و�سمع اأمر الرئي�س الذي ل رجعة 

 له الأمر من �ساحب الأمر مل يبق اإل اأن يطيع.
)1(

فيه، وعمر جندي متى �رشح

ــْت �سنــة النبي بوفاته فلم يكن بني ال�سحابــة اأحد اأحر�س على هذه 
َ
ِتم وخجُ

ال�سنــة واألزم لها واأكــرث رجوعًا اإليها من عمر. ومل تكن لــه و�سية مقدمة على 

الأخذ بكتاب اللـه و�سنة ر�سوله. اإل اأنه مع هذا مل يكن يغفل عن العلل اإذا وجب 

البحــث عــن العلة التي وراء ال�سنة النبوية، فخالــف اأبا بكر ر�سي اللـه عنه يف 

اإقطاعــه الأر�ــس لعيينة بن ح�سن والأقــرع بن جاب�س وقال لهمــا: اإن ر�سول 

 على الإ�سالم، وهو يومئذ ذليل، واإن اللـه قد اأعز الإ�سالم 
)2(

اللـــه كان يتاألفكمــا

هدا جْهدكما«.
ْ

»فاذهبا اج

فقــد علم �سنة النبي مــع »املوؤلفة قلوبهم« ومل يغفل عــن �سببها وموؤقتها، 

طاع حلمتها ول تو�ســع يف غري مو�سعها، ولي�ــس على امل�سلمني  فهــي �سنــة تجُ

حرج اأن يختاروا للموؤلفة قلوبهم معاملة غري التي األفوها من �ساحب الر�سالة، 

ت احلكمــة واختفــت العلة، وا�ستغنــى الإ�سالم عن نا�رشيــن تتاألفهم 
ّ

اإذا تغــري

.
)3(

العطايا والأنفال

وملثل هذا ال�سبب ول �سك نهى عن زواج املتعة ونهى عن التحلل من بع�س 

منا�ســك احلج ومل يكــن منهيًا عنهمــا كل النهي يف حياة النبــي عليه ال�سالم. 

فــكان الرجــل يتزوج باملــراأة لأجل معلوم ثــم يرتكهــا. وكان منهم من ينوي 

احلج ثم يتحلل من بع�س منا�سكه، فنهى عمر يف اأيام خالفته وقال: »متعتان 

كانتــا على عهــد ر�سول اللـه �سلى اللـــه عليه و�سلم، اأنا اأنهــى عنهما واأ�رشب 

عليهما«.

1- �رشح الأمر: و�سح.
2- يتاألفكما: يعطيكما لي�ستميل قلوبكما.

3- الأنفال: جمع نفل وهو الغنيمة.
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وموافقــات عمر للقراآن ولل�سنة كثــرية ل يدعونا املقام هنا اإىل اإح�سائها 

وا�ستيفائها، وكذلك مراجعاته ومناق�ساته فيما يرد عليه من اأحكام ل تنجلي 

ماآثرها ومراميها، فح�سبنا منها دلئل ا�ستقالله و�رشاحة عقله فيما �رشدناه، 

وح�سب الإ�سالم فخراً اأن يوؤمن به الإن�سان اإميان عمر، ثم ي�ستقل براأيه وطبعه 

ا�ستقــالل عمر. فالإميــان يف اأق�ساه ل يعطل الــراأي امل�ستقل يف اأق�ساه، وكل 

ة ل و�سط فيها. اإذا اآمن فذلك غاية الإميان، 
َ
�سفة يف عمر فهي �سفة م�ستق�سي

واإذا ا�ستقل فذلك غاية ال�ستقالل، واإذا اأعجب فذلك غاية الإعجاب. واإن الظفر 

الــذي يظفره علم الأخالق مــن درا�سته ملبعثه هذا ال�ساهد مــن ال�سفات التي 

تتناق�ــس يف ظاهرهــا وهي على عهدنا بهــا يف عمر متفقــات مت�ساندات ل 

ت�ستغني واحدة منها عن �سائرها.

فــاإن مل يكــن يف درا�سة عمر اإل اأن نرى رجاًل عــادًل بالغًا يف عدله، قويًا 

بالغــًا يف قوته، معجبًا بالبطولــة بالغًا يف اإعجابه، م�ستقاًل بالراأي بالغًا يف 

ا�ستقالله، لكفى بذلك ظفراً لعلم الأخالق، وكفى ب�سرية واحدة اأن تقرر لنا هذه 

احلقائق التي ت�ستكرث على ع�رشات ال�سري، وهي اأن القوة ل تناق�س ال�ستقالل، 

وتلك احلقائق اأَثبتجُ يف عمر من معارف بدنه ومالمح �سيماه.

وكانت مودة النبي لعمر كمودة عمر للنبي �رشفًا له من جانبيه، و�سهادة 

لعظمته وعظمة معلمه وموؤدبه وهاديه.

كانــت نظــرة حممد اإليه نظــرة عالية ل تعلوهــا نظرة اأحد مــن اأ�سحابه، 

 عمر كمــا كان يكرب عارفيه، ومل يكن ر�ساه عن خمالفاته 
جُ

فلــم يكن اأحد يكرب

ومراجعاته باأقل من ر�ساه عن موافقاته وت�سليمه. لأنه كان ينظر اإىل بواعث 

رته كما 
ْ
هذه وتلك فيحمدها ويرجو لالإ�سالم خرياً منها، بل يّدخر لالإ�سالم �سو

يّدخــر له ت�سليمه وطاعتــه، وي�سو�سه يف رفق وكرامة �سيا�ســة املعلم لتلميذه 

�ســه ريا�سة الإمام ملريــده الذي يهيئه 
ّ
الــذي يعينه وي�ستعــني بعريته، ويرو

لالإمامــة بعــد حني، وي�سجعــه بقبول احل�سن مــن راأيه ت�سجيع مــن يثبت فيه 

ح�سن الراأي وي�ستزيده منه.

ى اأن ينظر النبي امللهم اإىل عمر دون اأن يرى فيه اأوىل م�سابهاته  ول يتاأتَّ

للطبائــع النبوية، وهي الإلهام الديني والب�سرية الروحية، فكان عليه ال�سالم 

يقــول فيــه: »قد كان قبلكم من بني اإ�رشائيل رجال يكلمون من غري اأن يكونوا 
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اأنبياء، فاإن يكن يف اأمتي اأحد فعمر«.

ومثلــه قوله يف بع�س ما نقل عنه عليــه ال�سالم: »لو كان بعدي نبي لكان 

عمــر بن اخلطاب« وقوله: »اإن اللـه جعل احلق علــى ل�سان عمر وقلبه«. وقوله: 

»عمــر بن اخلطاب معي حيث اأحب، واأنا معه حيث يحب، واحلق بعدي مع عمر 

بن اخلطاب حيث كان«.

لهــم اإىل ب�سرية ملهمــة تقارب ب�ســرية الأنبياء. واإن 
جُ
وتلــك ملحات نبي م

يف هــذه اللمحات ملعرفة بالنف�س ونفــاذاً اإىل ال�سمري، ومن اأجلها كان حممد 

م�سلح نفو�س وهادي �سمائر، وفاحت عهد روحي يف تاريخ الإن�سان.

ومن ت�سيل احلا�سل اأن نقول اإن حممداً قد اأحاط بكل ف�سيلة من ف�سائل 

ْته  عمر وكل خليقة من خالئق طباعه. وراقبه قبل اإ�سالمه وبعد اإ�سالمه فلم تفجُ

كبــرية ول �سغــرية من مواطن العظمة فيه، اإل اأنه مل يحمد منه �سيئًا كما حمد 

حبه للحق وكراهته للباطل، فهي اخل�سلة التي تالقيا فيها وتقاربا من قبلها، 

واإن كان حممــد لأرحب �سدراً واأعلم بالنا�س مــن اأن يكلف �ساحبه اأن ي�سبهه 

كل ال�سبــه يف عــالج احلق والباطــل، فالبد من فارق بني الرجلــني هو الفارق 

الذي لبد منه بني املعلم واملريد وبني الإمام واملاأموم.

ول نخالنــا نلم�س هذا الفارق كما نلم�ســه من ق�سة الأ�سود بن �رشيع، ذلك 

 مرتني، اإذ دخل 
)1(

ال�ساعــر الذي كان ين�سد النبــي بع�س الأماديح فا�ستن�ستــه

ن هذا الذي اأ�سكت له عند 
َ
! م

)2(
عليهمــا عمر وال�ساعر ل يعرفه. ف�ساح: وا ثكاله

النبي؟ فقال النبي: هذا عمر. هذا رجل ل يحب الباطل!«.

وتلــك ق�سة تكرب عمر مرة وتكرب النبــي مرات، فال ي�سمعها ال�سامع فيخطر 

لــه اأن حممــداً كان يقبــل الباطــل الــذي ياأباه عمــر. اأو كان يهــوى اللغو الذي 

يعر�ــس عمــر عن �سماعه. واإمنا ي�سمعها فيعلــم اأي الرجلني يهدي �ساحبه يف 

مناهــج احلــق ويدربه على كراهة الباطل، ويعلــم اأن الإمام يطيق ما ل يطيقه 

د 
ّ
املريــد، ويت�ســع �سدره ملا ت�سيــق به �سدور تابعيه، واأن حممــداً اأراد اأن يعو

رته يف حماربة ال�ســالل، والأيام 
ْ
النا�ــس مهابة عمــر، واأن ي�ستبقي لعمــر �سو

1- ا�ستن�سته: طلب منه ال�سكون والإن�سات.
 واإبداء 

ُّ
2- الثكل: فْقد احلبيب، وكلمة وا ثكاله: �سيغة من �سيغ الندبة يراد بها التح�رش

الده�سة هنا.
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رة فيما ينبغي اأن ترا�س عليه.
ْ
كفيلة برتوي�س تلك ال�سو

وهنــا يتجلى مذهبان يف كراهة الباطل، ويتجّلى فارق وا�سح بني مذهب 

املعلم ومذهب املريد.

فعمــر كان ينكــر الباطــل اإنكار املحــارب، ويرفع لــه �سالحه حيثمــا راآه، 

وحممــد كان ينكــره ول يرفــع له �سالحــه حيثمــا راآه. لأنه يعلــم �رشوبًا من 

الباطل و�رشوبًا من الإنكار.

ومــن الإنكار اأحيانــًا اأن يتجاوز عنه، واأن ي�سفق عليــه اإ�سفاق الرجل على 

�سخــف الطفل ال�سغري، واأن يرتب�س به الأيــام حيث يزول، واأن يعاجله ب�سالح 

املحــارب وبغــري �سالح املحارب، وهــو بذلك قد اأَعــدَّ له �رشوبًا مــن الإنكار، 

وكان اأكمل عدة له من الرا�سدين له يف ميدان واحد.

اأنقول اإن الفارق بني حممد وعمر يف هذا هو الفارق بني نبي وخليفة؟

اإن قلنــا ذلك، فقد قلنــا حقًا جامعًا ل �سبهة فيه، ولكنا ل نعدو به ت�سيل 

احلا�ســل وتكريــر الأ�سماء. فمحمد نبي وعمر خليفــة ما يف ذلك خالف. ولبد 

بينهمــا مــن فارق مــا يف ذلك خرب جديــد، فما هو الفــارق الذي يعــدو تكرير 

الأ�سماء اأو تكرير ال�سفات؟

الفارق فيما نرى هو، الفارق بني اإن�سان عظيم ورجل عظيم.

فالنبــي هنــا ل يكون رجاًل عظيمًا وكفى، بل لبــد اأن يكون اإن�سانًا عظيمًا 

فيــه كل خ�سائ�ــس الإن�سانية ال�ساملــة التي تعم الرجولــة والأنوثة والأقوياء 

ئه للفهم عن كل جانب من جوانب بني اآدم. فيكون عارفًا بها 
ِّ
وال�سعفاء، وتهي

واإن مل يكــن مت�سفــًا بها، قادراً علــى عالجها، واإن مل يكن معر�ســًا لأدوائها، 

�سامــاًل لهــا بعطفــه، واإن كان ينكرها بفكره وروحه، لأنه اأكــرب من اأن يلقاها 

 ب�سعة اآفاق الدنيا 
)2(

، واأعذر من اأن يلقاها لقاء الق�ساة، واأخــرب
)1(

لقــاء الأنــداد

التي تت�سع لكل �سيء بني الأر�س وال�سماء، لأنه ميلك مثلها كاآفاقها هي اآفاق 

الروح.

ومــن ال�سغائــر الآدمية التي كثرياً ما يطيقهــا الإن�سان العظيم، ويربم بها 

1- الأنداد: جمع نّد وهو النظري الكفء.
اأخرب: اأكرث خربه.  -2
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الرجــل العظيــم كل غرور �سبياين يحيــك بنفو�س النا�س، وهــي �رشوب لي�ست 

لهــا نهايــة: غرور ال�ساعــر باأماديحه، وغــرور الفنان ب�سنعته، وغــرور املراأة 

بجمالها، وغرور ال�سيخ برثائه، وغرور الأحمق بخيالئه، وغرور اجلاهل بعلمه. 

ويف كل �ــرشب مــن هذه ال�رشوب كان بني حممد وعمــر فرق وا�سح وتفاوت 

حم�سو�ــس، وكانت بينهما درو�س جتري بها احلوادث تعليمًا وهدى كما جترى 

عر�سًا غري ظاهر فيه ق�سد التعليم والتلقني.

وعمــر -ر�ســي اللـه عنه- قد ا�ستفــاد من درو�س معلمــه وهاديه يف هذه 

ال�ــرشوب �ستــى الفوائد، كما ظهر من �سيا�سته يف اأيــام خالفته، ومن مراجعة 

نف�سه والنبي -عليه ال�سالم- بقيد احلياة.

 بــن �سلول، حني م�سى بالفتنة 
ّ
فقــد اأ�ســار على النبي بقتل عبد اللـه بن اأبي

بــني امل�سلمني فاأبى النبي وتــرك عبد اللـه مي�سي يف �سططه حتى اأنكره قومه 

، فقــال النبي لعمر حني 
)1(

لبه من يريــد له املوت
جُ

وعّنفــوه، وت�ســدى له من �س

بلغــه ذلــك من �ساأنهم: كيف ترى يا عمر؟ اأما واللـه لو قتلته يوم قلت يل اقتله، 

ِعدت له األف ولو اأمرتها اليوم بقتله لقتلته، فقال عمر: قد واللـه علمت لأمر 
ْ
لأجُر

ر�سول اللـه -�سلى اللـه عليه و�سلم- اأعظم بركة من اأمري.

 بعد موته وي�ستعظم 
ّ
وكان عمــر ي�ستكرث �ســالة النبي على عبد اللـه بن اأبي

اأن يهــب له قمي�ســه واأن يكفنه اأهله يف ذلك القمي�ــس، وكان النبي يرعى يف 

ذلك حق ابنه الذي اأخل�س يف اإ�سالمه، وبلغ من اإخال�سه اأنه اقرتح على النبي 

هت اإليه بقمي�سك 
ّ

قتــل اأبيه، و�سئــل النبي كما جاء يف بع�س الروايــات: مَل وج

ل من اللـه 
ِّ
وهو كافر؟ فقال: اإن قمي�سي لن يغني عنه من اللـه �سيئًا، واإننى اأوؤم

اأن يدخل يف الإ�سالم كثري بهذا ال�سبب! فقيل اإن األفًا من اخلزرج اأ�سلموا ملا راأوا 

زعيمهم يطلب ال�ست�سفاء بثوب الر�سول، وخرجت ال�سحابة وعمر يف طليعتها 

بعربة باقية من هذا الدر�س النبوي احلكيم.

ل بن عمرو، الذي 
ْ
هي

جُ
ه �س

ّ
، در�س اخلطيب املفو

ّ
و�سبيه بدر�س عبد اللـه بن اأبي

ه ال�سفليني ليعجز عن الكالم اإذ 
ْ
تي

َ
 يف بدر، فاأ�سار عمر على النبي بك�رش ثني

َ
اأجُ�رِش

ه«، فما 
ُّ
كان م�سقــوق ال�سفة ال�سفلى. فاأبى النبي »ع�ســى اأن يقوم مقامًا ل تذم

اإىل املدينة  1- كان من املنافقني وهو الذي قال يف غزوة بني امل�سطلق: »لئن رجعنا 
لته.

ْ
ليخرجن الأعز منها الأذل« فغ�سب الر�سول وال�سحابة لقو
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زال ومــا زال عمــر حتى راآه يف حروب الردة يقطع بل�سانــه كما يقطع ال�سيف، 

فحمد له ذلك املقام.

ْلح احلديبية، فــراأى عمر كما راأى املعار�سون معه، اأن 
جُ

وجــاء الفتح بعد �س

قري�ســًا خ�ــرشت ومل تربــح بال�سلح الــذي عار�سوه، واأن امل�سلمــني ربحوا ومل 

يخ�ــرشوا بقبوله، واأنهم زادوا عدداً وزادوا حلفاء من غري امل�سلمني، واأن الذين 

رف�سهــم النبي مــن تابعيه عماًل بال�سلح مل ينفعوا قري�سًا بل كانوا بالء عليها 

اأ�ســد من بــالء القتال. وبدا ذلك من مبداأ الأمر لعمــر فاعترب به وقال: »ما زلت 

اأت�ســدق واأ�ســوم واأ�سلي واأعتق مــن الذي �سنعت يومئــذ خمافة كالمي الذي 

تلكمت به حتى رجوت اأن يكون خرياً«.

وجتتمــع خال�ســة هــذه الدرو�ــس كلها يف خرب واحــد من اأخبــار عمر بعد 

وليتــه اخلالفــة، وذلك حني بلغوه فتــح »ت�سرت« وذكروا لــه اأن رجاًل ارتد عن 

الإ�سالم فقتلوه: فالمهم على قتله وقال لهم: »هال اأدخلتموه بيتًا واأغلقتم عليه 

؟ اللهم اإين مل اأ�سهد ومل اآمر ومل اأر�س 
)1(

واأطعمتموه كل يوم رغيفًا فا�ستتبتموه

اإذ بلغني«.

ْن 
َ
فهــذا عمر تلميذ حممد يف الإ�سالم، وهذا عمر �ساهد درو�س ابن �سلول وم

علــى �ساكلته من املنافقني وامل�رشكــني، وهذا عمر امل�ستفيد مبا وعى من تلك 

الدرو�س، ومعنى ذلك جميعه اأن حممداً اأعظم من عمر، ولي�س معناه اأن عمر مل 

يكن بعظيم.

ومــن ت�سيــل احلا�ســل اأن نقــول: اإن النبــي عليــه ال�ســالم كان يعلــم ما 

يحتــاج اإليه �ساحبه، ومــا ي�ستغني عنه من الدرو�س، فعمر مل يعوزه قط در�س 

قــوي يعلمــه حب احلق وكراهة الباطــل، لأنها خليقة متمكنة منــه اأ�سيلة فيه 

 بطبعه، ولكنه قد يعوزه حينًا بعد حني اأن يتعلم ال�سرب على الباطل 
)2(

�سوجة
ْ
مو

 واأل ياأ�سى على احلــق اأن تفوته معركة زائلة يف 
)3(

عــة ال�سباب
ْ
ول�سيمــا يف فو

�رشاعه الدائم، فهي معركة ل ت�سيع ب�سدمة ول توؤخذ بهجمة، ول تزال �سجاًل 

1- ا�ستتبتموه: رجومت توبته.
اأي مو�سولة به مرتبطة. �سوجة بطبعه: 

ْ
2- مو

عة ال�سباب: حدته.
ْ
3- فو
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منظورة العواقب يف �ساعة الن�رش و�ساعة الهزمية على ال�سواء.

ــوزه ما يعوز الأقويــاء يف معظــم الأحايني، وهــو اأن يذكروا اأن 
ْ
ورمبــا اأع

النا�ــس جميعــًا لي�ســوا باأقويــاء، واأن النا�س جميعــًا لي�سوا بعمــر بن اخلطاب، 

فــاإذا ا�ستطاع عمــر اأن مينع اخلمر مرة واحدة فقد ي�سق ذلــك على اآخرين، واإذا 

ع كل م�سلم، وقلما 
ْ
ا�ستطاع اأن يت�سدى للموت يف كل حلظة، فلي�س ذلك يف و�س

ة. اأما علــى البداهة فهم 
ّ
ي�ستح�ــرش الأقويــاء هذه احلقيقة اإل بعــد تذكري وروي

يقي�ســون النا�ــس على اأنف�سهــم ويح�سبونهم اأهاًل ملا هم اأهل لــه وكفئًا ملا هم 

قــادرون عليــه، ولهــم مــن ال�رشف يف ن�سيــان هــذه احلقيقة فوق مــا لهم من 

ال�رشف يف تذكارها ودوام ا�ستح�سارها.

وقــد كان تفكــري عمر كله علــى البداهة يف عهد النبي عليــه ال�سالم، فكان 

، مطمئنًا اإىل مرجع 
)1(

يف�ســي اإليه مبا يوحيه عفو خاطره ومتليه بــادرة فكره

الراأي ومقطع القول بني يديه، �ساعراً بواجبه الأول اأح�سن �سعور يف هذا املقام، 

لأنه �سعور الرجل الكرمي الذي ل ي�سن ب�سيء من عونه، فهو يعر�س اأق�سى ما 

عنــده مــن الباأ�س ويدع ل�ساحب الأمــر اأن يكتفي بالي�سري منــه اإذا �ساء، ولكن 

لي�ــس عليــه هو اأن يعر�س الي�سري منه اإذا �ساء، ويــرتك ل�ساحب الأمر اأن يطلب 

الكثري.

 
)2(

مثــل عمر يف هــذه املواقف مثل �ساحــب املال تنزل ال�سائقــة احلازبة

فيب�ســط ما عنده من املــال جميعًا ويدع للوايل القائــم بالتدبري اأن يختار من 

ماله مقدار ما يريد، وذلك اأف�سل احل�سنيني واأكرم الواجبني، وهو الواجب الذي 

يليق بعمر يف �سحبة الر�سول.

 التاأويــل والتخريج لننظــر اإىل عمر يف 
)3(

ول يح�ســن قــارئ اأننا نعت�ســف

ه اأعماله اأح�سن توجيه، فما نقوله هنا ل يعدو تف�سري عمر 
ّ

اأجمل ال�سور، ونوج

نف�ســه ملا ات�سف به من ال�سدة يف عهد ر�سول اللـه، وتف�سريه كما قال غري مرة 

اإنــه كان �سيفــًا للر�سول اإن �ساء �رشب به واإن �ســاء اأغمده يف قرابه، واأنه كان 

اأي مبا يتاأتى له من الراأي ال�رشيع. 1- متليه بادرة فكرة: 
2- احلازبة: ال�سديدة.

ل املعنى فوق ما يطيق.
ّ
حم اأننا نجُ 3- العت�ساف: الأخذ على غري الطريق، يعني 
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 القائم بني يديه، ولي�ــس من �ساأن اجللواز اأن مي�سك كثرياً اأو قليال 
)1(

جلــوازه

من باأ�سه حيث يوؤمر باإم�ساكه، ويرد اإىل الهوادة واللني.

بــل هــذا الذي نقوله هو الذي قاله اأبو بكــر ر�سي اللـه عنه يف �سدة عمر 

ولينــه، فكلما تدثوا اإليه بغلظتــه قال: اإمنا ي�ستد لأنه يراين لينًا، ول غلظة 

على ال�سعفاء فيه.

فكان جمياًل بعمر اأن ي�سهو عن تلك احلقيقة، واأن يحتاج فيها اإىل تذكري 

وا�ستح�ســار وكان اأف�سل واجبيه ل مــراء اأن يعر�س الباأ�س حتى يوؤتى، ثم 

يثوب اإىل اللني ول جناح عليه.

وهــو اليقــني الــذي ل يخامرنا ال�سك فيــه، اأن عمر كان خليقــًا اأن يفهم 

تلــك احلقيقــة بتف�سيالتها لو جعل باله اإليها ومل يجعــل باله اإىل تقدمي ما 

عنده »واجلود باأق�سى جوده« يف انتظار القول الفا�سل من راأي النبي عليه 

م تلك احلقيقة وما �سابههــا ملا انتفع بالقدوة 
ْ
ال�ســالم، ولول ا�ستعــداده لفه

ثجُل والتجاريب. ول اأغنت معه املجُ

عّلمه وهاديه فالــذي نعتقده اأن 
جُ
ومهمــا يكن مــن حاجته اإىل درو�ــس م

مكانــه من اخلالفة مل تقرره احلاجة اإىل تلــك الدرو�س، لأن ال�سحابة كلهم 

على حكم واحد يف هذا العتبار �سواء منهم اخللفاء الرا�سدون وغري اخللفاء 

الرا�سديــن. فمــا مــن رجــل كان بــني اأ�سحاب حممــد عليه ال�ســالم اإل كان 

يه وتهذيبه وتقوميــه، وما كان عمر على 
ْ
مفتقــراً اإىل جانب مــن جوانب هد

التخ�سي�س باأ�سد افتقاراً اإىل ذلك من رفاقه وتابعيه، واإن اختلف ما يعوزه 

ي، والتهذيب، والتقومي.
ْ
وما يعوزهم من موا�سع الهد

ووا�سح من هذا اأن دعوة النبي عليه ال�سالم اأبا بكر لل�سالة بالنا�س يف 

مر�ــس وفاته مل تكن بامل�سادفــة ول بالختبار الذي يت�ساوى فيه اأبو بكر 

اه. 
ّ
وعمر يف ذلك املقام. فقد دعاه حتى و�سل الأمر اإليه ر�سي اللـه عنه فلب

وتف�سيــل ذلــك كما جــاء يف رواية البخــاري، اأن النبي ا�ستــد عليه املر�س 

لِّ بالنا�س، قالت عائ�ســة ر�سي اللـه عنها: اإن اأبا  َ
�س

جُ
وا اأبا بكر َفْلي

جُ
ــر

جُ
فقــال: م

�سِمــع النا�س من البكاء. 
جُ
بكــر رجل رقيق القلــب اإذا قام يف مقامك ل يكاد ي

1- اجللواز: ال�رشطي.
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، فعاودته، فقال مرة  وا اأبا بكر فلي�سلِّ
جُ
ر

جُ
فلو اأمرت عمر؟ فعاد النبي يقول: م

.
)1(

، اإنكن �سواحب يو�سف وه فلي�سلِّ
جُ
ر

جُ
اأخرى: م

وا 
جُ
ر

جُ
وحــدث عبــد اللـه بن اأبي زمعة اأن بالًل دعا النبــي اإىل ال�سالة فقال: م

من ي�سلي بالنا�س، »فخرجت فاإذا عمر يف النا�س، وكان اأبو بكر غائبًا، فقلت: 

 �سمع ر�ســول اللـه -�سلى اللـه عليه 
ّ

قــم يا عمــر ف�سلِّ بالنا�س. فقام، فلما كرب

. فقال: فاأين اأبو بكر ؟ياأبى اللـه ذلك 
)2(

و�سلم - �سوته، وكان عمر رجاًل جمهراً

وامل�سلمــون. فبعــث اإىل اأبــي بكر فجاء بعــد اأن �سّلى عمر تلــك ال�سالة ف�سّلى 

بالنا�س«.

قال عبد اللـه بن اأبي زمعة اإن عمر لقيني فقال يل: ويحك! ماذا �سنعت بي 

يــا ابــن اأبي زمعة؟ واللـه مــا ظننت حني اأمرتني اإل اأن ر�ســول اللـه �سلى اللـه 

عليــه و�سلــم اأمرك. ولول ذلك ما �سليــت بالنا�س. قلت: واللـه مــا اأمرين ر�سول 

ن ح�رش 
َ
اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم بذلك! ولكن حني مل اأر اأبا بكر راأيتك اأحق م

بال�سالة.

والوا�ســح مــن كلتا الروايتني، اأن النبي عليه ال�ســالم ق�سد اإىل اختيار اأبي 

َنه من معنى 
َّ
م ن ذلك مــا �سَ

َّ
م بكــر للقيام يف مقامه من اإمامــة امل�سلمني، و�سَ

ال�ستخالف والتقدمي.

ة ومل ي�سدر 
ّ
فعلــى اأي وجه نفهم هــذا الختيار الذي �سدر عن ق�ســد وروي

عن م�سادفة واتفاق؟ وعلى اأي وجه ت�ساءل النبي - عليه ال�سالم- حني �سمع 

ى اللـه ذلك وامل�سلمون«؟
َ
�سوت عمر ومل ي�سمع �سوت اأبي بكر فقال: »ياأب

ل 
جُ
ل باأبي بكر ويجم

جُ
ل مبحمد ويجم

جُ
اإننا ل نفهم ذلك اإل على وجه واحد يجم

ل بامل�سلمني.
جُ
بعمر كما يجم

فمــن البديه اأن ينظر النبي يف اختيار خليفتــه اإىل جميع العتبارات التي 

تدخل يف احل�سبان ول يقنع بالنظر اإىل اعتبار واحد.

فــاإذا نظــر النبــي اإىل جميــع العتبارات فــاأي غ�سا�سة على عمــر اأن يقع 

الختيار على اأبي بكر ول يقع عليه؟

1- العبارة تمل معنى اللوم والعتب على الن�ساء، والإ�سارة اإىل موقف الن�ساء يف ق�سة 
يو�سف عليه ال�سالم.

2- جمهراً: مرتفع ال�سوت.
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اإن اختيــار اأبــي بكــر يجمع لالإ�ســالم ف�سائــل الرجلــني ول غ�سا�سة فيه 

ّن 
َ
علــى اأحدهما ول على امل�سلمني. ولكن الغ�سا�سة اأن يتاأخر اأبو بكر، وهو اأ�س

 اأن تبطــل حوله مناف�سة 
)1(

واأ�سبــق اإىل الإ�ســالم وثاين اثنني يف الغــار، واأْقمن

الأنــداد، وله الــراأي ال�سائب وال�سجاعــة املاأثورة والإميــان الثابت وامل�ساملة 

املر�سية واحلق والظاهر يف الإيثار كلما قوبل بغريه من احلقوق.

ومع هذا الرجحان الذي انفرد به اأبو بكر ترجيح اآخر ل�ستخالفه يف املوقف 

الذي كان منظوراً بعد موت النبي عليه ال�سالم، وهو موقف ر�سا وم�ساملة بني 

امل�سلمــني يغنيــان اإذا جرت الأمور يف جمراهــا الطيب املاأمون. فــاإذا تاأّزمت 

وا�سطربــت ونفدت حيلة اللني حتى نبذه اأبو بكر يف رفقه وهوادته، فذلك اإذن 

موطــن الإجماع، واإذا �سلب غريه واجتمعت كلمتهم على ال�سالبة ومل يبق من 

يلــني يف الأمر �سواه ف�سالبتهم اأقمــن اإذن اأن تنعطف بلينه اإىل الإجماع الذي 

ل �سذوذ فيه.

فالنبي عليــه ال�سالم قد ح�سب للعواقب كل ح�ساب، وقد نظر يف ا�ستخالفه 

اإىل كل اعتبار، وقد وازن بني اأمور كثرية ومل يوازن بني �ساحبني لي�س بينهما 

حمل للتناف�س واملالحاة.

وممــا نظر اإليــه عليه ال�سالم، اأن عمــر اأ�سغر من اأبي بكر بع�ــرش �سنوات اأو 

ر اأبي بكــر ل يحجب دور عمــر، واإذا انتفع الإ�ســالم مبزايا اأبي 
ْ
نحــو ذلــك. فدو

بكــر يف حينها الذي هــو اأحوج اإليها، ف�سينتفع الإ�ســالم مبزايا عمر يف احلني 

الــذي يتوله فيــه، يوم تغني ال�سالبــة يف مدافعة الأعداء مــا اأغناه الرفق يف 

، ول يح�ســن قــارئ هنــا اأي�سًا اأننــا ن�ستخل�ــس النتائج من 
)2(

تاأليــف الأوداء

التاريــخ وندرك ما كان بعد اأن كان، فالواقع املن�سو�س عليه اأن الذي راأيناه 

بعــد وقوعــه قد كان منظــوراً اإليه قبــل اأن ينك�سف عنــه الغيب، وقــد نظر اإليه 

 
)3(

ب
ْ
َلي النبــي عليــه ال�سالم فقال: »اأراأيــت يف املنام اأين اأنزع بدلٍو بكــرة على قجُ

فجاء اأبو بكر فنزع ذنوبًا اأو ذنوبني نزعًا �سعيفًا، واللـه يغفر له، ثم جاء عمر 

ىل.
ْ
اأجدر واأو اأقمن:   -1

داء: جمع وديد وهو �ساحب املودة.
ْ
2- الأو

وب: الدلو اململوءة. نجُ ليب: البئر. الذَّ 3- القجُ
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ِوي النا�س 
َ
بــن اخلطــاب فا�ستحالت غربــًا، فلم اأر عبقريــًا يفري فريه، حتــى ر

يهــا لأنها ل تتمل غري 
ّ

. ومل يخف معنــى الروؤيا على معرب
)1(

و�رشبــوا بعطــن

تعبــري واحد، وهو الــذي اأ�سار اإليه ال�سافعــي، رحمه اللـه، فف�ــرش �سعف النْزع 

بق�رش املدة وعجلة املوت ال�ستغال بحرب اأهل الردة عن »الفتتاح والزدياد 

اللذين بلغهما عمر يف طول مدته«.

ويجــوز اأن النبي عليه ال�سالم، قد اأدخل يف ح�سابه تقديرات اأخرى من هذا 

القبيــل ل يحيط بها اأبنــاء ع�رشه ول نراها نحن يف ع�رشنــا. فلهذه امل�سائل 

يف جميــع الع�ســور نواحيها املو�سوعيــة ونواحيها اخلا�ســة التي ل يدركها 

كل مــن عا�س بينها ول يتاأتى نقلها بالكتابة والتدوين. ومتى كانت هذه هي 

لت يف م�ساألة الرت�سيح للخالفة فــاأي غ�سا�سة فيها على 
ّ

التقديــرات التــي ف�س

عمــر؟ اإنهــا �ســيء ل يتناوله وحــده، ولي�ست لكفــاءة اأبي بكــر ول لكفاءته هو 

كل اليــد فيــه، واإن الذي حدث ل يعدو اأن يكــون موازنة بني اأحوال ثم تقدميها 

لل�سالــح يف تلــك الأحوال، اأو هــو تاأخري موعــد ومنا�سبة ولي�ــس بتاأخري حق 

وكفــاءة، فاأبــو بكر كفء للخالفــة، وعمر كفء للخالفة، ولكــن تقدمي اأبي بكر 

فق لأحوال الزمن ولكرامة ال�سحابة وامل�سلمني اأجمعني.
ْ
ىل واأو

ْ
اأ�سلح واأو

واإنــك لتكونن على ثقة مــن حقيقة واحدة يف رهط حممــد جتزم بها واأنت 

اآمــن اأن تخالف التاريخ فيما بطن وفيما ظهــر، وذلك اأنه عليه ال�سالم مل يربم 

قــط اأمراً فيه غ�سا�سة على اأحد من اأ�سحابه، ول �سيما يف م�ساألة ال�ستخالف 

اأو التقــدمي لالإمامــة وال�سالة بالنا�ــس فكل الذي حدث فيها فهــو الذي يجمل 

بالنبي من تقدير وتدبري، ويجمل ب�ساحبيه من اإيثار وتوقري، ويجمل بالإ�سالم 

من متكني وتعمري، وانتفاع بعمل كل عامل، واقتدار كل قدير.

•••
بقي جانب من جوانب العالقة بني النبي وعمر ل ي�سكت عنه لكرثة ما قيل 

فيــه، ف�ســاًل عن وجوب النظر فيه لأنه يتمم العلم بتلــك العالقة ويزيدنا فهمًا 

لهــا وا�ستق�ساء ملداها واطالعــًا على طريقة عمر يف املوازنــة بني الواجبات 

وال�سئــون حيثمــا ا�ستجرت بــني يديه، ونريد بــه جانب العالقة بــني عمر واآل 

: الدلو العظيمة. 1- العطن: مربك الإبل حول املاء، والغرب 
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 وابن عبا�س بعد انتقال النبي 
ٍّ
البيت، وبني عمر وابني عم النبي الكبريين علي

اإىل الرفيق الأعلى.

فالذيــن اأجُوِلعوا يف التاريخ بخلق الق�سايا واملخا�سمات يقولون كثرياً يف 

هــذه العالقة، وميثلون عمــر على �سورة الرجل الــذي كان يتحّدى بني ها�سم 

ويناجزهــم مناجــزة لع�سبية فيه عليهــم، ولكنهم ل يذكرون مــن الوقائع ما 

يعــزز �سبهــة اأو يرجح بظن يف هــذه الوجهة. وكل ما حفظته لنــا اأنباء الع�رش 

ل بعمــر وتمد منه. وهــي الوفاء 
جُ
فاإمنــا تخل�ــس بنــا اإىل اخلال�ســة التي جتم

املح�ــس لذكــرى النبي عليه ال�ســالم يف اآله وخا�سة بيتــه، والأمانة املح�س 

مل�سلحــة العــرب والإ�سالم مقّدمــة على كل م�سلحة خا�ســة اأو عامة، وكل ما 

عدا ذلك لغو باطل.

فى واملكان املقدم بني 
ْ
فعنــد تق�سيم الأعطية كان لآل النبي الن�سيــب الأو

ال�سحابــة، وكان لهــم التف�سيل يف كل حق من حقــوق امل�سلمني ح�سبما كان 

بينهــم وبينه عليــه ال�سالم من رحم وقرابــة، وف�سلهم عمر علــى اأقرب النا�س 

 ر�سي 
ٍّ
اإليــه يف اللقــاء واحلفاوة، فكان يف بع�س الأيام ينتظر احل�سني بن علي

اللـه عنه فذهب اإليه احل�سني فلقي عبد اللـه بن عمر يف الطريق ف�ساأله: من اأين 

جئت؟ قال: ا�ستاأذنت على عمر فلم ياأذن يل. فرجع احل�سني ومل يذهب اإليه. ثم 

 اأن تاأتيني؟ قال: قد اأتيتك ولكن 
ْ

�ســني
جُ

لقيــه عمــر معاتبًا و�ساأله: ما منعك يا ح

اأخــربين عبــد اللـه بن عمــر، اأنه مل يوؤذن لــه عليك فرجعت. فعــّز ذلك على عمر 

وقــال له: واأنت عنــدي مثله! واأنت عندي مثلــه؟ وهل اأنبَت ال�سعــر على الراأ�س 

غريكم؟

وك�ســا عمر اأ�سحاب النبي فلم يكن يف الأك�سية ما ي�سلح للح�سن واحل�سني 

ر�ســي اللـه عنهما، فبعث اإىل اليمــن فاأتى لهما بك�سوة ت�سلح لهما وقال حني 

راآها: الآن طابت نف�سي!

و�سافــر اإىل ال�سام فا�ستخلف عليًا ر�سي اللـه عنه على املدينة. واأخذ نف�سه 

جًا من دعوته اإليه حني يحتاج اإىل 
ّ
با�ستفتائه والرجوع اإليه يف ق�سائه متحر

 فذكر له 
ٍّ
�سوؤالــه. ا�ستفتاه بع�سهم يف جمل�سه فقال: اتبعــوين، واأخذهم اإىل علي

: األ اأر�سلت اإيّل؟ قال عمر: اأنا اأحق باإتيانك.
ٌّ
امل�ساألة فقال علي

وكذلك كان ي�ستفتي ابن عبا�س يف الدين والأدب ول يلقاه باحثًا م�سرت�ساًل 
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ِئل يف اأمر وابن 
جُ

 وقّلما �س
)1(

يف احلديــث اإل قــال معجبًا منب�سطًا: غ�س غوا�ــس!

عبا�س حا�رش اإل قال ي�سري اإليه: عليكم باخلبري بها.

لة من ال�سحابة  ليتهم الوليات اإل كما اأحجم عن تولية اجلُّ
ْ
ومل يحجم عن تو

ورءو�ــس قري�س الذيــن اأبقاهم عنده للم�سورة و�سانهــم عن حما�سبته وعتابه. 

ويف ذلــك يقــول لبن عبا�ــس: اإين راأيت ر�سول اللـه - �سلــى اللـه عليه و�سلم- 

فكم عن العمل اأو رفعكم عنه واأنتم 
َ َ
ا�ستعمل النا�س وترككم، واللـه ما اأدري اأ�رش

اأهل ذلك؟ اأم خ�سي اأن تعاونوا ملكانكم منه فيقع العتاب، ول بد من عتاب؟

اأمــا م�ساألــة اخلالفــة، فالذي يزعمــه فيها الذيــن يخو�ســون يف الق�سايا 

 واخلالفة 
ٍّ
د اأن يحول بني علي

ّ
واملخا�سمــات، اأن عمر- ر�سي اللـــه عنه- تعم

ب�رشفــه النبي عــن كتابة الكتاب الــذي اأراد اأن يب�سط فيــه و�ساياه فال ي�سل 

 واخلالفة مرة اأخرى يوم 
ٍّ
امل�سلمــون بعده، ويزعمون اأنه هو قد حال بــني علي

تركها لل�سورى ومل ي�ستخلفه با�سمه لوليتها.

 اإىل مبايعة اأبي بكر، كما جاء 
ٍّ
وا�ستكــرثوا من عمر �رشامته يف دعــوة علي

 
ٍّ
يف بع�ــس الروايات التي ترجح �سحتهــا، وخال�ستها »اأن عمر اأتى منزل علي

وبــه طلحــة والزبري ورجال من املهاجريــن فقال: واللـه لأحرقــن عليكم الدار 

عــة، فخرج الزبــري م�سلتًا بال�سيف ف�سقــط ال�سيف من يده 
ْ
اأو لتخرجــن اإىل البي

 فاأخذوه« اأو قال لهما يف رواية اأخرى: »واللـه لتبايعان واأنتما 
)2(

فوثبــوا عليه

طائعان، اأو لتبايعان واأنتما كارهان«.

فا�ستكــرث امل�ستكــرثون هــذه ال�رشامــة، وعدُّوهــا مــن اإ�ــرشار عمــر على 

 واإق�ساء بني ها�سم عن اخلالفة.
ٍّ
الإجحاف بعلي

اأما القول باأن عمر هو الذي حال بني النبي عليه ال�سالم والتو�سية باختيار 

 للخالفة بعده، فهو قول من ال�سخف بحيث ي�سيء اإىل كل ذي �ساأن يف هذه 
ٍّ
علي

ن راأى يف امل�ساألة مثل راأيه.
َ
امل�ساألة، ول تقت�رش م�ساءته على عمر وم

 اأو 
ٍّ
فالنبــي عليه ال�ســالم مل يدع بالكتاب الذي طلبه ليو�ســي بخالفة علي

خالفة غريه، لأن الو�سية باخلالفة ل تتاج اإىل اأكرث من كلمة تقال، اأو اإ�سارة 

اإذا كان كثري البحث فيه. 1- الغو�س: النزول تت املاء، يقال: فالن يغو�س على حقائق العلم، 
مده. ال�سيف من غجُ داً 

ِّ
ر

َ جُ
2- م�سلتًا بال�سيف: جم
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كالإ�ســارة التي فهم امل�سلمون منها اإيثار اأبي بكر بالتقدمي، وهي اإ�سارته اإليه 

اأن ي�سلي بالنا�س.

 وبني 
ٍّ
وقــد عا�ــس النبي بعد طلب الكتاب فلم يكرر طلبــه ومل يكن بني علي

، عنــده اإىل اأن فا�ست نف�سه 
ٍّ
لقائــه حائــل، وكانــت ال�سيدة فاطمــة، زوج علــي

ال�رشيفة، فلو �ساء لدعى به وعهد اإليه.

وف�ســاًل عن هذا ال�سكوت الذي ل اإكراه فيــه، نرجع اإىل كل �سابقة من �سنن 

النبــي يف تولية الولة، فرنى اأنه كان يجنب اآله الولية ومينع وراثة الأنبياء، 

وهذه ال�سنة مع هذا ال�سكوت ل يدلن على اأن حممداً - �سلوات اللـه عليه- اأراد 

 فحيل بينه وبني اجلهر مبا اأراد.
ٍّ
خالفة علي

ومل يعتمــد عمر على ال�سورى يف اختيار اخلليفــة بعده وله مندوحة عنها. 

 واحد، 
ٌ
فقد راأى من اأ�سحابه – كما قال – حر�سًا �سيئًا وخالفًا ل يح�سمه راأي

وكانــت حريته عظيمة بــني ال�ستخالف وترك ال�ستخــالف، فلما قيل له وهو 

طعني يوّدع احلياة:

مــاذا تقول للـه عز وجل اإذا لقيتــه ومل ت�ستخلف على عباده؟ اأ�سابته كاآبة 

ثــم نّك�ــس راأ�سه طوياًل ثم رفع راأ�ســه وقال: »اإن اللـه تعــاىل حافظ الدين، واأي 

نَّ يل. اإن مل اأ�ستخلف فاإن ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم مل  جُ
ذلك اأفعل فقد �س

ي�ستخلف، واإن ا�ستخلفت فقد ا�ستخلف اأبو بكر«.

ىل منهم 
ْ
واختــار لل�ســورى يف اأمــر اخلالفــة اأنا�سًا لي�س بــني امل�سلمــني اأو

ني باأ�سمائهم لهذه املهمــة لو مل ير�سحهم هو 
ّ
بالختيــار، وكاأنهم كانــوا م�سم

لر�سحهم لها كل خمتار.

ومل يكــن الفــكاك مــن التبعة هــو الذي اأوحى اإليــه اأن ينف�ــس يديه ويلقي 

بالعبء على عواتق غريه. فعمر ل ينجو بنف�سه ليوقع اأحداً فيما يحاول النجاة 

ر اأن الرجل الذي تختاره كرثة املحكمني هو اأوىل اأن ينعقد عليه  منه، ولكنه َقدَّ

الإجمــاع، وينح�ســم برتجيحه النزاع. فمن خرج عليه فهــو باغي فتنة يتبعها 

الأقلون ويردعها الأكرثون.

 بعد امل�ساورة، فقال 
ٍّ
وكان مــع هذا يــود لو اجتمع الراأي على اختيار علــي

لبنــه: لو ولُّوهــا الأجلح »اأي املنح�رش ال�سعر« ل�سلك بهــم الطريق، ف�ساأله ابنه: 

ا؟ قال: اأكره اأن اأحملها حيًا وميتًا.
ًّ
فما مينعك اأمري املوؤمنني اأن تقدم علي
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وفيما عــدا ال�ستخالف بعد النبي وال�ستخالف بعد عمــر، فال�سيا�سة التي 

جــرى عليهــا عمر، كانت كلها �سيا�ســة عامة قائمة على اأ�سا�ــس عام ل تفرقة 

فيها بني بني ها�سم وغريهم ول بني علي وغريه.

�سبة دون غريها بالغة ما بلغت منزلتها،  فــكان يكره اأن ت�ستاأثر بالأمــر عجُ

ومل يكره ذلك من بيت ها�سم دون �سائر البيوت.

جــر علــى وجوه قري�س اأن يخرجوا اإىل البلــدان اإل باإذن واإىل اأجل، 
ْ
كان يح

وبَلَغــه اأنهــم ي�سكونــه فاأعلن يف النا�ــس »اإن قري�ســًا يريــدون اأن يتخذوا مال 

رقة ويروم  ن ي�سمــر الفجُ
َ
اللـــه معونــة على مــا يف اأنف�سهــم. األ اإن يف قري�ــس م

ف ما اأخاف على هذه الأمة 
َ
 فــال. اإن اأخو

ٌّ
، اأما وابن اخلطاب حي

)1(
خلــع الربقة

انت�ساركم يف البالد«.

وكان يزجر قومه بني عدي كلما اأح�س منهم الطمع يف خالفته، لأنه واحد 

منهم، في�سارحهم قائال:«بٍخ بٍخ بني عدي. اأردمت الأكل على ظهري، واأن اأهب 

ح�سناتــي لكم، ول واللـه حتى تاأتيكم الدعوة، واإن اأطبق عليكم الدفرت« اأي واإن 

ى اأن يختار ابنــه للخالفة، وقال 
َ
كنتــم يف الأعطيــة اآخــر النا�س. وهو الــذي اأب

 لنا يف اأموركم، وما فيها 
)2(

ن له ا�ستخالفــه: ل اأرب
ّ
للمغــرية بن �سعبة الذي زي

لأحــد مــن بيتي. اإن كان خرياً فقد اأ�سبنا منه، واإن كان �رشاً فح�سب اآل عمر اأن 

يحا�سب منهم رجل واحد«.

وجمــع عليًا وعثمــان يف جمل�ــس ال�سورى لختيــار اخلليفــة، فالتفت اإىل 

لِّيت �سيئًا، فال تملن بني ها�سم على رقاب 
جُ
 اإن و

ّ
 فقال: »اتق اللـه يا علي

ٍّ
علــي

امل�سلمني«.

لِّيت �سيئــًا فال تملن بني معيط 
جُ
والتفــت اإىل عثمان فقــال: »اتق اللـه اإن و

ة«.
ّ
على رقاب امل�سلمني، اأو قال بني اأمي

وكان اأكــرب همــه، اأن يع�ســم الإ�ســالم من امللك الــذي ي�ستاأثر بــه م�ستاأثر 

لأنا�س دون اأنا�س، وكثرياً ما �ساأل: واللـه ما اأدري اأخليفة اأنا اأم ملك؟ م�ستعيذاً 

باللـــه من كل �سلطان ل يعم جميع رعاياه باخلــري. وكلمته لبن عبا�س حيث 

قة: حبل ت�سد به البهيمة، ويف احلديث »خلع ربقة الإ�سالم من عنقه«.
ْ
1- الرب

2- الأرب: الغر�س والغاية.
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قــال: »اإن النا�س كرهــوا اأن يجمعوا لكم النبوة واخلالفــة، واإن قري�سًا اختارت 

لأنف�سهــا فاأ�سابــت« هى كلمته حيثما تكلم يف هذا ال�ســدد ل يخ�س بها بيتًا 

دون بيــت، ول مع�ــرشاً دون مع�رش، ول قبيلة دون قبيلــة، اإل الأمانة مل�سلحة 

امل�سلمني جميعًا حيثما اتفقوا عليها اأو كان لهم رجاء يف التفاق.

 مل تكن له مع غريه يف ماأزق اخلوف من 
ٍّ
ومــا كانت لعمــر �رشامة مع علي

ح كانت و�سيتــه وهو ل يعلم 
ْ
ِلم الرو

ْ
�س

جُ
الفتنــة، والذود مــن الوحدة، فقبــل اأن ي

 راأ�سه 
)1(

ــن اخلليفة بعده: »اإن اجتمع خم�سة ور�ســوا رجاًل واأبى واحد فا�سدخ
َ
م

ا رجــاًل واأبى اثنان فا�ــرشب راأ�سيهما. فاإن 
ْ
بال�سيــف، واإن اتفــق اأربعة فر�سو

ر�سي ثالثة رجاًل منهم وثالثة رجاًل فحّكموا عبد اللـه بن عمر، فاأي الفريقني 

حكــم له فليختاروا رجاًل منهــم، فاإن مل ير�سوا بحكم عبد اللـه بن عمر فكونوا 

مــع الذيــن فيهم عبد الرحمن بن عــوف، واقتلوا الباقــني اإن رغبوا عما اجتمع 

عليه النا�س«.

ومــا اختار ابنه عبد اللـــه للف�سل بني الفئتني املت�ساويتني، اإل لأنه خارج 

الختيــار، ثم مل يجعل له القول الف�سل حتــى يفتح للنا�س خمرجًا من راأيه اإن 

�ساءوا األ يتبعوه.

ولــن يق�ســي باأمثل من هذا الق�ســاء يف ماأزق الفتنة اأحــد له ق�ساء عادل 

منزه عن خبايا القلوب.

حمد منه، 
جُ
ل به وي

جُ
فلمــا اتخذ عمر من حكم بني النا�س فهو احلكم الذي يجم

ول ينتفع به قبل اأن ينتفع �سائر النا�س. هو احلكم الذي يعم ويعدل ول يخ�س 

ويتحيــز وهــو احلكم الذي لــو �سئل فيه النبي �سيد بني ها�ســم لأعاد فيه قوله: 

»عمــر بن اخلطاب معي حيث اأحب، واأنا معه حيث يحب، واحلق بعدي مع عمر 

بن اخلطاب حيث كان«.

1- ال�سدخ: ك�رش ال�سيء الأجوف.
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عمر وال�سحابة

بايع عمر فبطل اخلالف اإل ما ل خطر فيه.

وبويع عمر فبطل اخلالف اإل ما ل خطر فيه.

 
جُ

وقد تواترت اأقوال ال�سحابة يف عمر مبا ي�سيد بف�سله وي�سهد بقدره، ويكرب

يف اأعني النا�س اأكرب من تقال فيه. لأن الذين قالوها اأنا�س لهم حلوم راجحة، 

واأل�سنــة �سادقــة، وعقيدة را�سخة، وقلــوب ل تهاب اأن تقول احلــق يف اإن�سان. 

ولكــن ال�سهادتني اللتني �سهد بهما الواقع اأدل على قْدر عمر بني ال�سحابة من 

كل مــا قيل، لأن �سهــادة الواقع هي ال�سهادة التي يقولهــا ال�سادق باختياره، 

ويحاول الكاذب اأن يكذب فيها فال ي�ستطيع. واإمنا يجوز ال�سدق والكذب فيما 

ميلكــه الل�سان اأو ميلكه ال�سعور. اأما ال�سهادة التي تعرب عن نف�سها بلغة الواقع، 

فهــي قائمة مــن وراء كالم الأل�سنة ومن وراء هوى النفو�ــس: اإنكارها كاإنكار 

املح�سو�س الذي تقع عليه الأيدي ول تغم�س عنه العيون.

وقد انتهت م�ساألة اخلالفة بعد النبي ب�سالم.

ولكــن انتهاءهــا ب�ســالم ل يعني اأنها كانــت �ستنتهي وحدهــا ب�سالم على 

اأيــة حــال، ول يعني اأنهــا انتهت لأنهــا من امل�سائــل التي يوؤمــن فيها اخلطر 

ومتتنــع فيها الفتنــة. اإذ احلقيقة اأن انتهاءها على هــذا النحو قد كان اأعجوبة 

مــن اأعاجيــب التاريخ، مع مــا يحيط بها من دواعي النــزاع ومن كوامن القلق 
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واخلوف على غري �سابقة ي�ستقيم بها العرف وتت�سح بها معامل الطريق.

ق النبــي بالرفيق الأعلى، حتى تّفزت دواعي النزاع من  فمــا هو اإل اأن حَلِ

كل فج، وتك�سفت كوامن القلق واخلوف من كل مكمن، وجهل اأعلم النا�س كيف 

تتجّلى الغا�سية وي�ستقر القرار.

فالأن�ســار يقولــون اإنهــم اأحــق باخلالفــة مــن املهاجريــن لأنهــم كــرثة 

واملهاجــرون قلــة، ولأنهم يف ديارهــم واملهاجرون طارئــون عليهم، ولأنهم 

جميعًا عرب م�سلمون ولهم ف�سل التاأييد والإيواء.

واملهاجــرون، علــى ِقّلتهــم، غــري متفقني على اتفــاق ينعقد بــه الإجماع، 

لني.
ّ
لة ال�سحابة الأو

جُ
وحجتهم الغالبة اأنهم ال�سابقون اإىل الإ�سالم ومنهم ج

وت�سايــرت الأحاديــث بحق اآل البيت النبوي يف اخلالفــة النبوية، وبني اآله 

 والعبا�س، لو اأ�سغيــا اإىل هذه الدعــوة وم�سيا فيها 
ٌّ
رجــالن قويــان هما علــي

لتمخ�ست عن خْطب عظيم.

ولكــن هذه الع�سبيــات مل تكف دعاة اخلالف حتى جاء اأبو �سفيان يزيدها 

ع�سبيــة اأخرى باملفاخرة بني اأكرب القبائــل واأ�سغرها يف قري�س، فدخل على 

 
ٍّ
 والعبا�ــس يثريهمــا ويعر�ــس عليهمــا النجــدة واملعونة، ويهيــب بعلي

ٍّ
علــي

! واأنت يا عبا�س! ما بــال هذا الأمر يف 
ّ
با�سمــه، ثــم بالعبا�ــس با�سمه »يا علــي

اأِذّلــة قبيلة من قري�س واأقّلها؟ واللـه لو �سئت لأمالأنها عليه يعني اأبا بكر خياًل 

 مبا هو اأهلــه: »ل واللـه 
ٌّ
، فيجيبه علي

)1(
ورجــاًل واآخذنهــا عليه من اأقطارهــا«

اًل ورجــاًل: ولول اأننــا راأينا اأبا بكر لذلــك اأهله ما 
ْ
ل اأريــد اأن متالأهــا عليــه خي

خلينــاه واإياها«، ثم يبلغ من كرم النحيزة اأن يوؤّنب اأبا �سفيان من طرف خفي 

علــى �سعيــه يف هذه الع�سبيــة فيقول: يا اأبا �سفيــان! اإن املوؤمنني قوم ن�سحة 

بع�سهــم لبع�س، واإن املنافقني قــوم غ�س�سة بع�سهم لبع�ــس، متخاونون واإن 

قربت ديارهم واأبدانهم!«.

ومل تكــن هــذه الع�سبيات كل ما هنالــك من دواعي النــزاع وكوامن القلق 

واخلوف، فقد كان هنالك منافقون اأ�سلموا وهم راغمون، وكان هنالك �سعفاء 

ل جمع راجل، وقوله لآخذنها عليه من اأقطارها: تهديد باأنه �سينازله من كل ناحية 
ْ

ج
ّ
1- الر

و�سوب.
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 من الفتنة ل يلبث اأن ي�سطرب تت اأقدامهم 
)1(

من امل�سلمني يقفون على �سفري

حتى ينهار، وكان هنالك اأنا�س ل ين�رشون ول يخذلون، فهم اإن مل يف�سدوا يف 

الأر�س ل ي�سلحون.

وبــني هــذه املخــاوف والنــوازع تنتهــي م�ساألة اخلالفــة ب�ســالم، فيكون 

انتهاوؤهــا ب�ســالم اأعجوبــة الأعاجيب. وتبحث عــن �رش هــذه الأعجوبة اأو عن 

�رشهــا الأكــرب فيغنيك فيها اأن تذكر ا�سمًا واحداً هــو ا�سم عمر بن اخلطاب. اإىل 

اأيــن كانــت تلك الفتنــة ذاهبة لو مل يقف يف وجهها عمــر وقفته املرهوبة يوم 

ال�سقيفة؟

ــك على �رش تلــك العجيبة قبل كل جواب. فمــا عرف راأي عمر يف  �ســوؤال يدلُّ

ن 
َ
ن يوافــق، وعلم م

َ
البيعــة حتــى بطــل اخلــالف اإل ما ل خطر لــه. واطمــاأن م

يخالــف اأن خالفــه ل ينفعه، واجتمعت كلمة على مبايعة اأبــي بكر اأو�سكت اأن 

تكون كلمات.

قال اأبو بكر لعمر: اب�سط يدك نبايع لك.

قال عمر: اأنت اأف�سل مني. قال اأبو بكر: اأنت اأقوى مني.

قال عمر: اإن قوتي لك مع ف�سلك. ل ينبغي لأحد بعد ر�سول اللـه �سلى اللـه 

عليه و�سلم اأن يكون فوقك يا اأبا بكر. اأنت �ساحب الغار مع ر�سول اللـه، وثاين 

اثنــني، واأمــرك ر�سول اللـه حني ا�ستكــى ف�سليت بالنا�س، فاأنــت اأحق بالنا�س 

بهذا الأمر.

ووثب عمر فاأخذ بيد اأبي بكر، فتواثب اجلميع من ِعلية ال�سحابة يبتدرون 

البيعــة، ثــم كان الغــد فجل�س اأبــو بكر على املنــرب وتكلم عمر بــني يديه يقول 

للنا�ــس: »اإن اللـه قــد جمع اأمركم على خريكم، �ساحب ر�ســول اللـه �سلى اللـه 

ىل النا�س باأموركــم، فقوموا 
ْ
عليــه و�سلــم، وثــاين اثنني اإذ همــا يف الغــار، واأو

فبايعوا«.

فكانت البيعة العامة، وتركت �سجرة اخلالف جلفاف، فاإن مل تذبل ل�ساعتها 

فهي و�سيكة ذبول.

بايع عمر فقطعت جهيزة قول كل خطيب.

وذلــك قدر عمر عند ال�سحابة، وقدره عنــد اأبي بكر، وقدره عند اللـه، تعني 

1- �سفري كل �سيء: حرفه.
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�سهــادة ال�رشائر فيــه عن �سهــادة كل كالم: ويف تلك الكلمــات املوجزات التي 

تبادلهــا ال�سديقان العظيمان، خال�سة نقــد الناقدين وبحث الباحثني، وحكم 

التاريخ يف اأبي بكر وعمر، ويف موقف اخلالفة من بدايته اإىل منتهاه.

قال عمر: اإنك اأف�سل مني. وقال اأبو بكر: اإنك اأقوى مني.

وقال عمر: اإن قوتي لك مع ف�سلك.

�سدقــا غايــة ال�ســدق، وجامال غاية املجاملــة، وق�سيا بالعــدل واحلكمة 

والإخاء، وتركا التاريخ يقول ما يقول وي�سهب ما ي�سهب، ثم ل يزيد يف فحواه 

كلمة على ما �سمنته تلك الكلمات املوجزات.

ولقد كانت من قوة عمر، اأنه كان يراجع اأبا بكر يف خالفته حتى يرجع عن 

راأيــه، وكان مــن ف�سل اأبي بكر اأنهم ي�ساألونه م�ستثرييــن: واللـه ما ندري اأاأنت 

اخلليفة اأم عمر؟ فيقول: هو لو كان �ساء!

وكان ف�ســل اأبي بكر وقوة عمر جمعًا ل ي�سذ عنه مكابر، ومن �سذ عنه فما 

له من ف�سل ول من قوة ينفعانه.

بــل كان الرجالن، علــى اختالفهما يف املزاج، كاأنهما رجــل واحد يراجع 

نف�ســه بــني الراأيني املختلفني، حتــى ي�ستقر على اأحدهما فــاإذا هو راأي جميع 

ل خــالف فيه، لأنهما ي�سدران عن عقيدة واحــدة، ويتجهان اإىل غر�س واحد، 

فهما غري مفرتقني اإىل اأمد طويل.

واأعجوبــة الأعاجيــب يف هذا الأمــر، موقف الرجلني مــن امل�سكلة الكربى 

التي واجهتهما معًا بعد موت النبي باأيام قالئل، وهي م�سكلة الردة ونكو�س 

ل به املرتدون.
َ
العرب عن اأحكام الدين، وحرية ال�سحابة الكبار فيما يعام

ولي�ــس العجب اأن يختلف اأبو بكر وعمر يف م�سكلة كبرية اأو �سغرية، واإمنا 

العجــب هو نوع اخلالف الذي مل يتوقعه اأحد. فيخالف اأبو بكر لأنه يجنح اإىل 

ال�سدة وال�سالبة، ويخالف عمر لأنه يجنح اإىل اللني والهوادة، ثم يلتقيان ول 

يتعار�سان. 

فاأبو بكر ياأبى اإل اأن يحارب الذين منعوا الزكاة، ويقول م�رشاً على قوله: 

 لقاتلتهم على منعها«.
)1(

»واللـه لو منعوين عناقًا

وعمر يقول له: »كيف تقاتلهم وقد قال ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم: 

1- عناق: معزة.
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اأمــرت اأن اأقاتــل النا�س حتى يقولوا ل اإله اإل اللـــه، فمن قالها فقد ع�سم مني 

نف�سه وماله اإل بحقه، وح�سابه على اللـه!«.

لــة ال�سحابة كاأبي عبيدة الذي قــال فيه النبي: 
جُ

وي�ســارك عمــر يف راأيه ج

»اإنــه اأمــني الأمة«، و�ســامل موىل اأبي حذيفــة الذي قال فيه النبــي »اإن �ساملًا 

�سديد احلب للـه«، واأنا�س من هذه الطبقة يف �سحابة الر�سول.

ويعــود اأبــو بكر فيقول: »اإن الــزكاة حق املال« وفيها نحــارب باحلق. ثم 

ار 
ّ
 يف اجلاهلية وخو

ٌ
ت ن�رشتك وجئتنــي بخذلنك؟ اأجبــار

ْ
يهيــب بعمــر: رجو

يف الإ�سالم؟

فــاإذا بعمــر يثوب اإىل �سدته بعد اأن اأفرغ اأمانة الــراأي كما قال: »ما هو اإل 

اأن راأيت اأن اللـه �رشح �سدر اأبي بكر للقتال حتى عرفت اأنه احلق«، وما اأ�سهل 

عــرف احلــق ملن يريد اأن يراه ول يغم�س عينيه. اأرجالن هنا خمتلفان اأم 
جُ
اأن ي

رجل واحد؟

قل هذا وذاك فالقولن م�ستويان، ما دمت ل تن�سى اأن الرجلني املختلفني 

معهما العقيدة الرا�سخة التي ل تفارقهما، وطاملا جمعت العقيدة جيو�سًا على 

قلب واحد، ف�ساًل عن رجلني.

واإمنا كان يعيب عمر اأن يعار�س اإذا كان يف امل�ساألة وجه واحد ل يحتمل 

املعار�ســة بحال، فاأمــا اأن يكون لها وجه اآخر يبديــه وي�رشح حجته، فالذي 

يعيبه وي�سري الإ�سالم اأن يكتم ذلك الوجه واأن ينطوي عليه �سامتًا يف موقف 

البحث وامل�سورة، وهو النا�سح الأمني.

وم�ساألــة الردة قــد كان لها وجه اآخر غري الذي را�سه اأبــو بكر ر�سي اللـه 

عنه، وكان عمر خليقًا اأن يرى ذلك الوجه الآخر، لأنه موافق ملجمل اآرائه يف 

احلــرب وال�سيا�ســة، فقد كان بطيئًا اإىل احلرب كمــا عرفنا من عامة و�ساياه، 

وكان اأبطــاأ مــا يكون عنهــا اإذا ن�سبت بني العــرب اأو امل�سلمــني، وكان جي�س 

الإ�ســالم بعيداً عن املدينــة يف غزوة الروم التي خرج اأ�سامة بن زيد بعد قيام 

اأبي بكر باخلالفة، فالرتيث اإىل اأن ي�ستكمل الإ�سالم عدته وي�سرتجع الغائبني 

ن كتمانه عن 
جُ
مــن جنده وجه غري �سعيــف، اأو هو يف اأقل الأمر، وجــه ل يح�س

الأمري امل�سوؤول.

وقد كان من عادة عمر اأن يطيع �ساحب التبعة متى وجبت الطاعة وا�ستقر 
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 اإذن األ ياألوه جهده معار�سة حتى يتبني مذاهب الراأي على 
ْ

القــرار، فال �ســري

اختالفها، ثم هو م�ستعد بقوته ملعاونته باأق�سى ما ا�ستطاع.

ومثل هذا الرجل، معار�سته قوة فوق قوة وخري ل �سري فيه.

وخليــق بنا اأن نفهمها علــى �سوابها يف م�ساألة الــردة، فنعلم بعد النظرة 

الثانيــة اأنهــا من دلئل قوتــه املعهودة ولي�ست من فلتــات ال�سعف فيه، لأنه 

راأى الراأي فلم يحجم اأن يبديه وي�رشح حجته، جريئًا فيما راآه.

وعلــى هذا الداأب ظل عمر قوة لأبي بكر مبوافقته ومعار�سته على ال�سواء. 

واأ�ســاب فيمــا قال له يوم بايعــه: »اإن قوتي لك مع ف�سلــك«، فك�سب الإ�سالم 

خليفتــني معًا بتقدمي اأبــي بكر للخالفة لأنهما مل يبغيــا باخلالفة ماأربًا غري 

خدمة الإ�سالم.

•••
ثم بويع عمر باخلالفة فبطل اخلالف اإل ما ل خطر فيه.

عر�سهــا عليه اأبــو بكر فقال: ل حاجة يل فيها، فقــال اأبو بكر: »ولكن لها 

بــك حاجة يــا ابن اخلطاب«. و�ساأل خــرية اأ�سحابه فقال لــه عبد الرحمن بن 

عــوف: هو واللـه اأف�سل من راأيك فيه، وقال عثمان بن عفان: اإن �رشيرته خري 

د بن احل�سري فقال: »اللهم اأعلمه 
ْ
من عالنيته، واإنه لي�س فينا مثله، و�ساأل اأجُ�سي

اخلــري بعدك. ير�سى للر�سا وي�سخط لل�سخــط، والذي ي�رش خري من الذي يعلن، 

 هذا الأمر اأحد اأقوى عليه منه«.
َ
ولن يلي

واأجمــع املهاجــرون والأن�ســار على تزكية عمــر، وت�سويــب اأبي بكر يف 

تر�سيحــه. ولعلهــم مل يذكــروا من مناقبــه اإل ما هو به اأعلم واأخــرب، فلم يزده 

ثنــاء املثني علمًا ب�ساحبه! ومل يكن قــدح القادح ليخلف راأيه فيه، لأنه على 

عرفانــه بالدنيــا وعرفانــه بالنا�س ل يجهــل اأن رجاًل كعمر بــن اخلطاب يف 

بغ�ــس، ولن يبغ�سه اأحد ملا يعيبه ويحول بينه 
جُ
حزمــه و�سدقه لن يخلو من م

وبني ولية اأمر امل�سلمني.

قــال له وهو يعر�س عليه اخلالفة: »يا عمر! اأبغ�سك مبغ�س واأحبك حمب. 

وقدمًا يبغ�س اخلري ويحب ال�رش«.

واإن منهم ملن حّذره �سدة عمر وقالوا له: »اإنك كنت تاأخذ على يديه ول نطيق 

غلظته، فكيف وهو خليفة؟ وما اأنت قائل لربك اإذا �ساألك عن ا�ستخالفه علينا؟«.
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ن حوله اأن يجل�سوه فجل�س، فقال 
َ
فبلغ ال�سرب بالرجل ال�سبور مداه، واأمر م

ن اأمركم بظلم.
َ
ــن تزود م

َ
فونني؟ خاف م

ّ
فــوه اللـه وعمر: »اأباللـه تخو

ّ
ملــن خو

اأقول: اللهم قد ا�ستخلفت على اأهلك خري اأهلك!«.

فــوه من �سدة عمر لف�سيلــة من ف�سائله 
ّ
ولــو �ســاء اأبو بكــر لقال: اإن ما خو

التــي قدمتــه عنده على غــريه، فقد خاف عليهــم الفتنة، وكان اأكــرب حذره اأن 

 ولي�س لهوؤلء غري عمر 
)1(

جتــيء الفتنة من اأولئك الأعالم الذين يتبعهم الطغام

يرهبونــه ويتقــون الفتنــة باتقائه، فمن هنــا و�ساه فحذره »هــوؤلء النفر من 

اأ�سحاب ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم الذين قد انتفخت اأجوافهم، وطمحت 

اأب�سارهم، واأحب كل امرئ منهم لنف�سه« وقال له: »اإن لهم جلرية عند زلة واحد 

منهــم، فاإياك اأن تكونــه، واعلم اأنهم لن يزالوا منك خائفني ما خفت اللـه، ولك 

م�ستقيمني ما ا�ستقامت طريقتك«.

ن 
َ
فالذيــن حّذروه عمــر اإمنا رّغبوه فيــه ومل يحّذروه منه، لأنــه اأراد لهم م

يخافونــه وي�ستقيمون معه، فكانت �سيئتــه عندهم ح�سنة عند اأبي بكر، ورجاء 

يف �سالح اأمر الأعالم والطغام.

فلمــا اتفق مدح املادحني ونقد الناقدين على اإيثار عمر باخلالفة فرغ اأبو 

بكــر من م�سورته، واأبــراأ اإىل اللـه ذمته، ودعا بعثمــان فاأملى عليه: »ب�سم اللـه 

الرحمــن الرحيــم. هذا ما عهد به اأبو بكر بن اأبي قحافــة يف اآخر عهده بالدنيا 

خارجــًا منهــا، واأول عهــده بالآخــرة داخاًل فيهــا، حيث يوؤمــن الكافر ويوقن 

الفاجر، وي�سدق الكاذب: اإين ا�ستخلفت عليكم بعدي...«.

ة فكتب عثمان »عمر بن اخلطــاب«، ومل يرتك الكتاب خلواً 
َ
ثــم اأخذتــه غ�ْسي

مــن ال�ســم خمافــة اأن يذهب املــوت باأبي بكر يف تلــك الغ�سية فيلــج من يلج 

باخلالفة، وله �سبهة يحوم عليها.

 واأدرك ما وقع 
ّ

واإنــه ليكتبهــا، اإذ اأفــاق اأبو بكــر فقراأ عليه مــا كتب، فكــرب

ــاه ودعا له: »جزاك اللـه عــن الإ�سالم خرياً: واللـــه اإن كنت لها 
ّ
عــه فحي

ْ
يف رو

. ثم اأمت الكتاب.
)2(

لأهال

1- الطغام: جمع طغامة وهو الوغد.
اأهاًل لها. اإنك كنت  اأي:   -2
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ثــم بويــع عمر باخلالفــة باإجمــاع مل ينعقد خلليفــة قبله ول بعــده اإل اأن 

تكون وراثة يف دولة ا�ستقرت لها دعائم، وثبتت لها اأركان فكانت �سهادة من 

ال�سحابــة وامل�سلمــني اأجمعني، مبا هــو اأنطق من الأل�سنة والقلــوب: بالبديهة 

التي ل تكذب يف �سادق ول كذوب.

وجائــز جــداً اأن يبداأ عمــر خالفته وهــذا راأي امل�سلمني فيــه، واأن يختمها 

اآخــر الأمر وراأيهــم فيه على اختالف، اإذ احلكم يخلق العــداوات، ويفّتق اأ�سباب 

التباعــد يف الظنــون والآراء، ويفــن �ساحبــه حتى يتبدل من حيــث يريد ول 

يريــد. ف�سهــادة اأخرى من �سهــادات الواقــع والبداهة، اأن عمر قد فــارق الدنيا 

واملختلفــون فيه ينق�سون، واملتفقــون على حمده يزيدون، ثم هم يزيدون يف 

حمدهم اإياه وثنائهم عليه.

دخــل زياد علــى عثمان يف خالفته مبــا بقي عنده لبيت املــال فجاء ابن 

لعثمــان فاأخذ �سيئًا من ف�سة وم�سى به، فبكــى زياد. قال عثمان: ما يبكيك؟ 

 مبثل ما اأتيتك به، فجاء ابن له فاأخذ درهمًا فاأمر 
)1(

قال : اأتيت اأمري املوؤمنني

بــه اأن ينتــزع منه حتى اأبكى الغــالم، واإن ابنك هذا جاء فاأخذ مــا اأخذ، فلم اأر 

اأحــداً قــال له �سيئًا. قال عثمان: »اإن عمر كان مينــع اأهله وقرابته ابتغاء وجه 

اللـه، واإين اأعطي اأهلي واأقربائي ابتغاء وجه اللـه. ولن تلقى مثل عمر. لن تلقى 

مثل عمر. لن تلقى مثل عمر«.

 يوم موته ف�سئل يف بكائه فقال: »اأبكى على موت عمر. اإن موت 
ٌّ
وبكى علي

تق اإىل يوم القيامــة« وقال عبد اللـه بن م�سعود: 
ْ
ر  يف الإ�سالم ل تجُ

)2(
عمــر ثلمــة

»كان اإ�سالمه فتحًا، وكانت هجرته ن�رشاً، وكانت اإمارته رحمة«.

وقــال معاويــة يوازن بني اخللفــاء: »اأما اأبو بكر فلم يــرد الدنيا ومل ترده، 

غنا فيهــا ظهراً لبطن«. 
ّ
واأمــا عمر فاأرادتــه الدنيا ومل يردها، واأمــا نحن فتمر

وقال عمرو بن العا�س، وهو يحدث نف�سه: »للـه در ابن حنتمة! اأي امرئ كان!«.

ومل يقــل فيه قائل را�س ول �ساخط اإل ثناء كهذا الثناء، بعد خالفة طويلة 

لو خرج منها بن�سف الثناء لأربى على الأمل يف اإن�ساف بني الإن�سان.

1- يعني عمر بن اخلطاب.
اإ�سالحها. 2- الثلمة: اخللل، ورْتق الثلمة: 



179

ا قدره. اإل اأنه كان مف�ساًل يف 
ْ
ورعى عمر قدر ال�سحابة والتابعني كما رعو

هــذه كما كان مف�ســاًل يف جميع حمامده وح�سناته، فاإنــه رعى اأقدارهم وهو 

ن كان قادراً اأن يعمل غري ما عمل ويقول 
َ
م�ستطيــع األ يرعاها، وقليل منهــم م

فيه غري ما قال.

جمــع منهــم جمل�س امل�ســورة ل يربم اأمــراً ول ينق�ســه اإل بعــد مذاكرتهم 

وال�ستئنا�س بن�سيحتهم و�سابق علمهم من ماأثورات النبي واأحاديثه.

وارتفــع بهم اأن يكونوا اأتباعًا لــه فجّنبهم ولية الأعمال قائاًل ملن راجعه 

�سن تق�سيمه 
جُ
 ف�سبق الد�ساتري الع�رشية بح

)1(
يف ذلــك: »اأكره اأن اأدّن�سهــم بالعمل

 
َ
و�سادق حد�سه وتدبريه. هم جمل�س الأمة ولي�س لأحد من جمل�س الأمة اأن يلي

عماًل من اأعمال احلكومة، فهما يف الدولة وظيفتان ل جتتمعان.

 اجلزيرة 
)2(

وقــدم �سغارهم علــى اأعظم العظماء من روؤو�س القبائــل وقروم

ل بن عمرو بن احلارث بن ه�ســام، واأبو �سفيان بن 
ْ
هي

جُ
العربيــة. فح�رش بابــه �س

 وح�رشه معهم �سهيب 
)3(

حرب يف جمع من ال�سادة ينقطع نّدهم بني الكابرين

وبــالل وهما موليــان فقريان، ولكنهما �سهدا بدراً، و�سحبــا ر�سول اللـه، فاأذن 

ة القــوم! وغ�سب اأبو �سفيان فقــال ل�ساحبــه: مل اأر كاليوم قط، 
َ
لهمــا قبــل ِعلي

يــاأذن لهــوؤلء العبيد ويرتكنا على بابه؟ اأما �ساحبه فــكان حكيمًا فقال: اأيها 

القــوم! اإين واللـــه اأرى الــذي يف وجوهكم، اإن كنتم غ�سابــًا فاغ�سبوا اأنف�سكم. 

وا  عجُ دعــي القــوم – اإىل الإ�سالم – ودعيتم، فاأ�رشعوا واأبطــاأمت، فكيف بكم اإذا دجُ

يوم القيامة وتركتم؟«.

ومَل غــري عمر ملــا تقدم عنده �سهيب وبــالل، ول اأِمن اأن يغ�ســب عليه اأبو 

�سفيان و�سهيل.

لكنــه احلق فوق كل قدر عند هذا الق�سطا�ــس الذي يعطي كل ذي قدر قدره، 

حيــث ينبغــي له من تقدمي وتاأخري. فيقدم من يقدمــه عمله ويوؤخره عمله، ول 

عليه من غ�سب الغا�سبني ولوم الالئمني.

اأن عرفنا راأي عمر فيه. اأما العمل لالإنتاج فقد �سبق  1- يعني بالعمل هنا الولية واحلكم، 
2- القروم: جمع قرم وهو ال�سيد. 

اأي: لي�س لهم مثيل بني ال�سادة الكرباء.  -3
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فلمــا ندب النا�س اإىل غــزو العراق فبادر اإليه اأبو عبيد بن م�سعود وتخلف 

مــن ح�رش الدعــوة من ال�سحابــة وله قيادتهــم، واأبى اأن يوليهــا رجاًل من 

ال�سابقــني من املهاجرين والأن�سار. واأجاب من راجعــوه قائاًل: »ل واللـه ل 

ْنتم وكرهتم اللقاء، 
جُ
قكم و�رشعتكم اإىل العدو، فاإذا جب

ْ
اأفعل. اإن اللـه رفعكم ب�سب

ن �سبــق اإىل الدفع واأجاب اإىل الدعاء، واللـــه ل اأوؤمر عليكم اإل 
َ
فــاأوىل منكم م

اأولهم انتدابا«.

ثــم دعا معــه ابن عبيــد و�سليط بــن قي�ــس فاأبلغهمــا »اإنكما لــو �سبقتما 

ّليتكما« والتفت اإىل اأمري اجلي�س الذي اختاره فقال له: »ا�سمع من اأ�سحاب 
َ
لو

النبــى �سلى اللـــه عليه و�سلم، واأ�رشكهــم يف الأمر، ول جتتهــد م�رشعًا حتى 

تتبــني، فاإنهــا احلــرب«. هذا مــا ا�ستحقوه، فال رجحــان لهــم اإل باحلق، ول 

رجحان عليهم اإل للحق.

ومــن احلــق الذي له الرجحان عليهم حق الأمــة جمعاء، وحق الأمان الذي 

يعــم الدولة ويوطد اأركانها. فاإذا خيف على الدولــة من بع�سهم فاأمان الدولة 

ــل عليهــم، وحقها الأكرب مقــّدم على الكبري. فرمبــا حب�سهم يف املدينة ل  مف�سّ

ي�سافــرون منها اإل بــاإذن واإىل اأجل، خمافة منهم علــى النا�س وخمافة عليهم 

مــن النا�ــس. وي�ستاأذنه اأحدهم يف غزو الروم والفر�س حمتجًا ب�سابق بالئه مع 

ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم، فيتخذ من �سابق هذا البالء حجة عليه يذوده 

بهــا عن ال�سفر، ويقول لــه: »اإن لك يف غْزوك مع ر�سول اللـه ما يكفيك ويبلغك، 

ويح�سبك، وهو خري لك من الغزو اليوم، واإن خرياً لك األ ترى الدنيا ول تراك«.

علــى هذا الوجه وحــده ينبغى اأن نفهم كل عالقة كانت بني عمر وبني اأحد 

مــن اأكابر ال�سحابة والتابعني، فهــو الق�سطا�س الذي ل يجور، وكاأنه ل يعرف 

اجلور لو �ساء.

بل على هذا الوجه وحده نفهم كل عالقة بينه وبني اأحد من عامة امل�سلمني. 

 على اأحد اأن يتاأخــر قدره ويتقدم عمله، 
ْ

فلــكل رجل ولكل عمــل حقه، ول �سري

ول ينفــع اأحــداً اأن يتقدم قــدره ويتاأخر عمله. فكل عمل ولــه ح�ساب، وكل قدر 

ولــه كرامة، واأكرب ال�سحابة خليق اأن ينزل منزلــة املروؤو�سني ملن �سبقهم اإىل 

العمــل النافــع. واأ�سغر النا�س خليــق اأن ينال جزاءه احل�ســن اإذا ا�ستحقه، وكل 

ق�سطا�ــس غري هــذا الق�سطا�س فاإمنا يقارفه احلاكم لظلــم اأو خلوف، ولي�س هذا 
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ول ذاك �سبيــاًل اإىل عمر. لأنه عــادل، ولأنه ل يخاف، واإذا وقع ما يخافه غريه 

.
)1(

فهو �سليع بالتبعات

علــى هــذا الوجــه وحــده ينبغــي اأن نلتم�ــس التاأويــل يف حما�سبــات عمر 

ومعامالتــه اإذا وقــع منهــا مــا يحتــاج اإىل تاأويــل، وقــل يف حما�سبــات عمر 

ومعامالتــه مــا يحتاج اإليــه، لأنه كان يحا�ســب نف�سه قبــل اأن يحا�سب غريه، 

وح�سابه لنف�سه اأع�رش من ح�سابه لالآخرين.

ففي جميع حما�سباته للقادة والولة من كبار ال�سحابة، مل تو�سع م�ساألة 

 كما و�سعت م�ساألة خالد بن 
)2(

يف مو�ســع التاأويل الكثري واملناق�سة احلادمــة

الوليد، ر�سي اللـه عنه.

عقل اأن تكون هذه امل�ساألة �سذوذاً عن خطته مع جميع القادة والولة، 
جُ
ول ي

لأن الــذي �سنعه فيها عمر هو الــذي كان منتظراً اأن ي�سنعه، �سواء كان القائد 

ف، اأو ينفي املعاملة 
ْ
خالــداً اأو كان رجاًل غــريه، وهذا الذي ينفي ال�سذوذ واحلي

اخلا�ســة التي تكيل للنا�س بكيلني وتــزن لهم مبيزانني، وتنظر اإليهم بنظرتني 

خمتلفتني.

عــزل عمر خالداً، وهو �سيف الإ�ســالم وبطل اجلزيرة وال�سام، واإذا كان لبد 

خلالــد بن الوليد من عازل اأو قا�س عادل، فلن يكون عازله وقا�سيه غري عمر 

بن اخلطاب. هو على قدر عزله بال مراء، وهو قدر كبري.

فقــال اأنا�ــس، اإنهــا مناف�سة الند للنــد وال�سبيــه لل�سبيه، وقــال اأنا�س عزله 

 قدمية، ولولها ملا كان اخلطاأ اجلديد 
)3(

لغــري خطاأ اأتاه، وقال اأنا�س اإنها ِتــرة

مب�ستوجب عزله وحرمان امل�سلمني من باأ�سه وجهاده.

بها 
ّ
لها لهم وتقر

ّ
والذين ظنوا هذه الظنون لهم �سبهات من ظواهر الأمور تخي

لجُق وَخْلق توحي  اإىل حد�سهــم، لأن امل�سابهة بني عمر وخالد كانــت م�سابهة خجُ

الظــن بالتناف�س واملالحاة، وكانت م�سابهة خالد لعمر يف ِخْلقته تلتب�س على 

بع�س النا�س فيكلمون عمر وهم يح�سبونه خالد بن الوليد.

1- �سليع بالتبعات: قدير عليها.
اأي ا�ستد  ها عليه. واحتدمت النار 

ُّ
اأي: ا�ستد حر اأو النار:  2- احلادمة: يقال حدمته ال�سم�س 

حرها ومنه احتدمت املناق�سة.

3- الرتة: الثاأر.
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فمــن �ســاء اأن يخبــط بالظــن فلــه اأن يح�ســب اأن عمــر قد عزله لغــري �سبب 

ي�ستوجــب عزلــه، لأن عمر نف�سه قد �سان على القائد الكبري كرامته واأم�سك عن 

ته الأوىل، وكتب اإىل الأم�سار يربئه 
ّ
اخلو�ــس يف اأمر عزله بعد الفراغ من �سج

ِتنوا به«،  من اخليانة ويعلنهم »اأنه مل يعزله ل�سخطه ول خيانة، ولكن النا�س فجُ

قــال: »فخ�سيــت اأن يوكلوا به ويبتلوا، فاأحببت اأن يعلمــوا اأن اللـه هو ال�سانع، 

واأل يكونــوا بعر�ــس فتنة«.وملا �ساأله خالد يف ذلك قال له: »اإن النا�س افتتنوا 

بك فخفت اأن تفتن بالنا�س«.

فمــن �ساء اأن يخبط بالظن هنا فقــد يخبط ما �ساء وله �سبهة فيه، ولكنه ل 

يرجــع اإىل الوقائع من قدميها وحديثها حتى ت�سقط �سبهاته بني يديه، ويوقن 

اأن عمر مل يحا�سب خالداً مبيزان غري الذي حا�سب به جميع القادة والولة، واأن 

املده�س احلق اأن يبقيه يف الولية والقيادة بعد ما اأخذ عليه، لأنه حينئذ يكون 

قد وزن مبيزانني وكال مبكيالني.

والــذي اأخــذه عمر علــى خالد يرجــع بع�سه اإىل اأيــام النبي عليــه ال�سالم، 

وبع�ســه اإىل اأيام اأبي بكر ر�سي اللـه عنــه، وبع�سه اإىل اأيامه، وكله مما ي�سح 

اأن يوؤخــذ بــه يف موقف احل�ســاب، واإن كان الــذي حدث يف اأيــام عمر وحدها 

كافيًا ملا ق�ساه يف اأمره.

ففــي فتح مكة، نهى ر�سول اللـه خالداً عن القتل والقتال، وقال له وللزبري: 

ــن قاتلكما«. ولكن خالداً قاتل وقتــل نيفًا وع�رشين من قري�س 
َ
»ل تقاتــال اإل م

ل، فدخل ر�سول اللـه مكة فراأى امراأة مقتولة ف�ساأل حنظلة 
ْ
َذي واأربعــة نفر من هجُ

ن قتلها؟ قال: خالد بن الوليد. فاأمره اأن يدرك خالداً فينهاه اأن يقتل 
َ
الكاتب: م

ن ي�ساألــه: ما حملك على 
َ
امــراأة اأو وليــداً اأو ع�سيفًا – اأي اأجــرياً – وبعث اإليه م

 على نف�سه باخلطاأ 
)1(

القتــال؟ فاعتذر بخطاأ الر�سول يف تبليغــه. و�سهد الر�سول

فكّف عنه.

َذميــة داعيًا اإىل الإ�ســالم ومل يبعثه 
جُ

ثــم بعــث ر�سول اللـه خالــداً اإىل بني ج

للقتال، واأمره األ يقاتل اأحداً اإن راأى م�سجداً اأو �سمع اأذانًا، ثم و�سع بنو جذمية 

ّتفوا، ثم عر�سهم على  ال�ســالح بعد جدال بينهم وا�ست�سلموا. فاأمر بهــم خالد فكجُ

ال�سيــف فقتــل مــن قتل منهــم، واأفلت من القوم غــالم يقال لــه ال�سميدع حتى 

1- يعني الر�سول الذي حمل ر�سالة النبي عليه ال�سالم اإليه.
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اقتحــم علــى ر�سول اللـه واأخربه و�ســكا اإليه. ف�ساأله ر�سول اللـــه: هل اأنكر عليه 

 ورجل اأحمر طويــل. وكان عمر 
)1(

اأحــد مــا �سنع؟ قــال: نعم. رجل اأ�سفر ِربعــة

حا�رشاً فقال اأنا واللـه يا ر�سول اللـه اأعرفهما. اأما الأول فهو ابني، واأما الثاين 

ن اأ�رش اأ�سرياً اأن 
َ
فهــو �ســامل موىل بني حذيفة. وظهر بعد ذلك اأن خالداً اأمر كل م

ي�ــرشب عنقــه، فاأطلق عبد اللـه بن عمر و�سامل مــوىل اأبي حذيفة اأ�سريين كانا 

معهمــا، فرفــع ر�سول اللـه يديه حني علــم ذلك وقال: »اللهــم اإين اأبراأ اإليك مما 

�سنــع خالد«. ثــم دعا علياًّ بن اأبي طالب واأمره اأن يق�ســد اإىل القوم ومعه اإبل 

�سهم من الأموال.
ّ
َ لهم الدماء وعو

)3(
، فوِدي

)2(
وورق

ه خالداً اإىل بع�س اأهل الردة يدعوهم 
ّ

ويف عهد اأبي بكر، ر�سي اللـه عنه، وج

اإىل اأحــكام الإ�سالم اأو يقاتلهم حتى يثوبوا اإليهــا. فعزم على امل�سري اإىل مالك 

بن نويرة، ومل ياأمره اخلليفة بامل�سري اإليه. واأحجم الأن�سار ينتظرون اأن يكتب 

اإليهــم اخلليفــة مبا يراه، وقــال خالد: قد عهد اإيّل اأن اأم�ســي واأنا الأمري ولو مل 

ياأت كتاب مبا راأيته فر�سة وكنت اإن علمته فاإنني مل اأعلمه، وكذلك لو ابتلينا 

باأمــر لي�ــس فيه منه عهد اإلينا مل ندع اأن نــرى اأف�سل ما يح�رشنا ثم نعمل به، 

فاأنا قا�سد اإىل مالك ومن معي من املهاجرين والتابعني ول�ست اأكرههم«.

ل مبالك بن نويرة يف نفر من بني ثعلبة بن يربوع، فاختلفت 
ْ
ثم جاءته اخلي

ال�رشيــة فيهــم، ي�سهد قوم اأنهم اأّذنوا واأقاموا و�سّلوا، وي�سهد اآخرون اأنه مل يكن 

من ذلك �سيء. فلما اختلفوا فيهم اأمر بحب�سهم يف ليلة باردة، واأر�سل فيما قيل 

مناديــا ينادي: اأدِفئــوا اأ�رشاكم، فظن القوم اأنه اأراد قتلهــم، لأن اإدفاء الأ�رشى 

كناية عن القتل يف لغتهم.

ى اأن مالكًا قال خلالد: ابعثنا اإىل اأبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا، 
َ
ويرو

فلــم يجيبه خالد اإىل طلبته وقال له: ل اأقالني اللـه اأن اأفلتك، وتقدم اإىل �رشار 

بــن الأْزور ي�ــرشب عنقه. وتزوج بامراأتــه يف احلرب، وهو اأمــر تكرهه العرب 

وتعاِيره.

عة: معتدل اجل�سم.
ْ
1- ِرب

2- الوِرق: بك�رش الراء، املال من الدراهم.
ة وهي املال يعَطى لأهل القتيل بدل النف�س.

ّ
اأعطاهم الدي  :

َ
ِدي

َ
3- و
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 ،
)1(

وقد اأبلغ اخلرب عمر بن اخلطاب فقال لأبي بكر: اإن �سيف خالد فيه رهق

 مالكًا وا�ستدعى خالداً اإليه.
َ

ِدي
َ
ل فاأخطاأ« وو

ّ
فاعتذر له اأبوبكر باأنه »تاأو

قــدم خالد فدخل امل�سجد وعليــه قباء ويف عمامته اأ�سهم غرزها للمباهاة، 

ت على 
ْ
فقــام اإليــه عمر فنزعهــا وحّطمها وقال لــه: قتلت امرءاً م�سلمًا ثــم نزو

امراأته؟ واللـه لأرجمنك باأحجارك!

 بعزل خالــد ل�ستئثاره بت�رشيف املال 
ّ
وكان اأبــو بكر ر�ســي اللـه عنه هم

، فندب عمر نف�سه ليخلفه 
)2(

الذي يف وليته، ف�ساأل عمر: من يجزئ جزاء خالد؟

ز عمر حتــى اأنيخ الظهر يف الدار، لــول اأن م�سى 
ّ
اإن مل يكــن بــد من ذلــك، وجته

اأ�سحــاب ر�ســول اللـه اإىل اأبي بكر يو�سونه اأن يحتفــظ بعمر حلاجته اإليه، واأن 

 خالداً يف وليته حلاجته اإليه فعمل مبا اأ�ساروا.
َ
يبقي

ذلــك مــا كان يف عهــد النبي واأبي بكر. فلمــا بويع عمر كتــب اإىل خالد اأن 

 �ساة ول بعــرياً اإل باأمره، فاأحاله اإىل ما 
َ
يراجعــه يف ح�ســاب املال، واأل يعطي

جــرى بــه العمل قبله. وكان قــد اأجاب اأبا بكــر بكالم مقت�سب قــال فيه: »اإما 

تدعنــي وعملي واإل ف�ساأنك بعملك« فلــم يطقها عمر وقال: »ما �سدقت اللـه اإن 

كنت اأ�رشت على اأبي بكر باأمر فلم اأنفذه«.

مه منه، اأنه وهب ال�ساعر الأ�سعث بن قي�س ع�رشة اآلف درهم، ومنى 
َ
ر

ْ
وقد اأَب

اد من عيونــه واأر�ساده. 
ّ
الأمــر اإليه كمــا كانت تنمي اإليــه اأخبار الــولة والقو

فكتــب اإىل اأبــي عبيدة اأن يحا�سبه علــى هذه الهبة »فاإن زعــم اأنها من اإ�سابة 

اأ�سابها فقد اأقر باخليانة، واإن زعم اأنها من ماله فقد اأ�رشف«.

وقد اأبى خالد اأن يجيب يف مبداأ الأمر، فاعتقله اأبو عبيدة بعمامته كما اأمر 

مت 
ّ
عمر، ونزع منه قلن�سوته يف موقف املحا�سبة حتى قال اإنها من ماله. فقو

عرو�سه و�سم ما زاد منها اإىل بيت املال، وقال له عمر يومئذ: »يا خالد! واللـه 

 لكرمي، واإنك اإيّل حلبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على �سيء«.
ّ
اإنك علي

ومل يعزلــه عمــر دفعة واحدة على اإثر قيامه باخلالفــة كما جاء يف بع�س 

الأخبــار، لأن ا�سم خالد كان من بني اأ�سماء ال�سهود على عهد بيت املقد�س بعد 

َهق: الظلم وال�سفه والطغيان.
َّ
1- الر

ن يقوم مقامه ويكون مثل كفايته؟
َ
2- يعني: م
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فتحه، والأرجح اأن يف تاريخ الق�سة خطاأ وقع فيه بع�س املوؤرخني ومنهم ابن 

الأثري، فكتب عن عزل خالد يف اأخبار ال�سنة الثالثة ع�رشة للهجرة، ثم ذكره يف 

اأخبار ال�سنة ال�سابعة ع�رشة، واأورد يف املو�سعني اأقواًل مت�سابهات.

تلــك جملــة املاآخذ التي اأخذهــا على خالد من عهد النبــي عليه ال�سالم اإىل 

ح له اأنه اأنكر من خالد �سيئًا كان 
ّ
عهــد خالفتــه، وما من اأحد يعرف عمر ثم يلو

يقبلــه مــن غريه، واأنه ن�سب لــه ميزانًا غري املوازين التــي يحا�سب بها القواد 

والــولة وكل �ساحب عمل م�ســوؤول. فراأي عمر يف اإنكار هــذه املاآخذ معروف 

مــن بداية اأيامــه، والذين لزموه وتاأدبوا باأدبه ينكرونهــا مثله ولو كانوا على 

ن 
َ
َذمية حيث اأبى على خالد بط�سه مب

جُ
البعــد منــه، كما حدث من ابنه يف بعثة ج

اأوثقهم وعر�سهم على ال�سيف، ثم اأنكر النبي عليه ال�سالم ما اأنكره وا�ست�سوب 

ما ا�ست�سوباه.

ث فيه، ورمبا 
ّ
اده بالرتي

ّ
فعمــر كان يكره الإ�ــرشاع اإىل القتال، ويو�سي قــو

ــل بالقتال كما قال 
ّ
ــى القائد املغوار عــن القيادة وهو كفء لها، لأنه يعج

ّ
نح

ط بن قي�س: »لول اأنك رجل َعِجل يف احلرب لوّليتك هذا اجلي�س، واحلرب ل 
ْ
َلي

جُ
ل�س

ي�سلح لها اإل الرجل املكيث«.

ج غاية احلرج اأن ي�ستبيح دمًا بريئًا اأو م�سكوكًا فيه، وتقدم يف 
ّ
وكان يتحر

هــذا الكتاب اأنه لم اأنا�سًا من اأ�سحابــه لأنهم قتلوا رجال ارتد عن دينه، وقال 

لهــم: »هــال ا�ستتبتموه وحب�ستمــوه؟«، وتبني من راأيه يف اأهل الــردة، اأنه كان 

يوؤثــر الهــوادة وال�ستتابة على القتال. فاإن كان قتــاًل فالذي ل حيلة فيه ول 

حمي�ــس عنه، فاإنكاره ملقتل مالك بن نويرة واأ�سحابه هو راأيه الذي ل �سذوذ 

، ووقع البناء بها يف اأثناء املعركة، 
)1(

فيــه، وي�ساف اإليه اإنــكار البناء بامراأته

وهــو اأمــر ل ينفرد عمــر بكراهته وانتقاده، بــل تكرهه العــرب عامة، م�سلمني 

وغري م�سلمني.

 قبل 
)2(

وكان عمــر يحا�ســب جميــع الــولة اأدق ح�ســاب: يكتــب عرو�سهــم

وليتهــم، وي�ساألهم فيما ف�سا من طارئ اأموالهم، وياأمرهم اإذا عادوا اإىل اأهلهم 

1- البناء باملراأة: الزواج منها.
2- العرو�س: املتعة.
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اأن يدخلــوا املدينــة نهــاراً لينك�سف ما عادوا بــه اإليهــم، ويقا�سمهم كل درهم 

 على املح�سوب من اأرزاقهم. ويجري على ال�سنة مع كل واٍل وكل عامل 
)1(

ى
َ
يرب

ف واٍل قط �سلم من م�سادرة اأو 
َ
عــر

جُ
ذي اأمانــة. فلــم ي�ستثِن منها اأحداً قط، ومل ي

ح�ساب ع�سري.

رية 
َ
م نَّة عجُ جُ

فالذي �سنعه خالد حني اأنكر »�رشعة هجماته و�سدة �سدماته« �س

ّنة عمرية 
جُ

ل �ســذوذ فيها، والذي �سنعه حني حا�سبه علــى ِهباته وتوزيعاته �س

كذلــك ل �سذوذ فيها، ولــو اأنه �سنع غري هذا ال�سنيع لقــد كان ذلك هو ال�سذوذ 

ق 
ّ
امل�ستغــرب الــذي ل يقع من عمر بن اخلطاب خا�ســة، لأنه ل يحابي ول يفر

يف املعاملــة ول يبايل غ�سب قائد كبري ول واٍل قدير. ولي�س يحب اأن يقال اإن 

رجــاًل من الرجال ل غنى عنــه لدولة الإ�سالم، فرمبــا كان �سيوع هذه العقيدة 

اأخطر على الإ�سالم من عزل واٍل مظلوم اأو ولة مظلومني.

ول نن�سى الأمانة الكربى التي هي اأكرب من اأمانة الرفق بالولة والعدل يف 

حما�سبة العمال، ونعني بها اأمانة الدين والدولة، اأو ما ن�سميه نحن يف اأيامنا 

»بال�سيا�سة العليا«.

عمــر ل يرتكنا نف�ــرش اأعماله هنا باجتهادنا يف فهمهــا وتاأويلها على ما 

نراه، بل ي�رشح للنا�س فيها مبا يغنيهم عن التف�سري والتاأويل.

فــكان يرعى يف �سوؤون الــولة الكبار والقواد امل�سهورين اأمرين يجيزان له 

عزلهم ولو مل يقع منهم ما يوجب املوؤاخذة.

اأحــد هذين الأمريــن، اأن يفتن بهم النا�س فيفتتنوا هــم بالنا�س، كما قال 

خلالــد بعــد عزله. واخلوف يف هذا الأمر من القائد الكفء اأعظم من اخلوف من 

قائد �سغري مل يبل اأح�سن البالء، ومل تت�ساير بذكره الأنباء، فلي�س لهذا خطر يف 

بقائه كخطر القائد الكبري.

وخطته هنا عامة ل يخ�س بها واليًا دون واٍل ول قائداً دون قائد.

فلمــا عــزل زياد بن اأبــي �سفيان عن وليــة العراق �ساأله زيــاد: مل عزلتني 

ز اأم خيانة؟ فقال لــه: مل اأعزلك لواحدة منهما، ولكني 
ْ
يــا اأمري املوؤمنني؟ اأَِلعج

كرهــت اأن اأحمل ف�سل عقلك علــى النا�س. وقدميًا قال فيه عمر: لو كان قر�سيًا 

ل�ساق العرب بع�ساه، فاحليطة منه وفاق راأيه فيه.

ى: يزيد.
َ
1- يرب
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ة، ثم 
ّ
وقــد كان من خلق عمــر، اأن يقدم احلذر وياأخذ احليطــة ويطيل الروي

يجــزم بالــراأي ال�سديــد يف غري اإبطــاء، ولهــذا كان يكره ولية الرجــل الفخور 

وينَهــى عنهــا يف خالفته وقبل خالفته، فاأ�سار على اأبي بكر األ يويّل خالد بن 

�سعيــد، وكلمه يف عزلــه لأنه رجل فخور يحمل اأمره علــى املغالبة والتع�سب، 

فعزله اأبو بكر كما اأ�سار.

فــاإذا اجتمــع لعمر هذا ال�سبب مــن اأ�سباب ال�سيا�سة العليــا اإىل املاآخذ التي 

اأنكرها على خالد، فال جناح عليه، ول حمل لل�سك والظنة يف اأ�سباب عزله.

لقــد راأى زْهــو خالد بالن�ــرش والغلب قبل اأن يفتح ال�ســام وي�سبق بال�سهرة 

اأنــداده مــن القواد: راأى ذلك يوم عاد من حرب اأهــل الردة، فدخل امل�سجد ويف 

عمامتــه ال�سهــام، وراآه يــوم ا�ستقل ببيت املــال يف وليته على عهــد اأبي بكر 

وعلــى عهــده، وراآه يف اأمــور كان يبتدئها ول ي�ستاأذن فيهــا، وراآه فيما يح�س 

ول يلم�ــس ومما يقدر ول ينتظر، فاإذا اأ�سفــق اأن يفتن بالنا�س كما افتتنوا به، 

فال جناح عليه.

وثاين الأمرين اللذين يدخالن يف تقديرات ال�سيا�سة العليا، ويجيزان العْزل 

يف غــري جريرة ظاهرة، اأن ي�سبح القائد �ــرشورة ل غنى عنا لت�سيري اجليو�س 

ــر اأقدار القادة  وفتــح الفتوح، واأن يعَزى اإليــه النجاح فتتخاذل العزائم وت�سغجُ

دونــه، واأن تعظــم العقيدة فيه فت�سعــف العقيدة باللـه، ويخ�ــرش اجلي�س بذلك 

اأ�سعاف ما يخ�رشه باإق�ساء قائده ولو مل يكن له نظري.

اده يف كل ميدان، فال 
ّ
فــاإن كان لــه نظري، كمــا تبني من اختيــار عمر لقــو

ب قائد جديــد. واإذا حان اليوم الذي 
ْ
ب العقيدة وك�س

ْ
خ�ســارة هناك، بل هــو ك�س

ينتفــع فيــه بالقائد املعزول فهو قمني اأن ينفع ما بقيــت فيه بقية من �سالح 

وخري.

وتعويــل عمــر على العقيدة اأمر تعزوه اإىل كل �ســيء فرتاه فيه على �سواب: 

�سن �سيا�سته فهو فيه 
جُ

تعــزوه اإىل اإميانــه باللـه فهو فيه م�سيب، وتعــزوه اإىل ح

م�سيــب، وتعــزوه اإىل تقديــره للواقع فهو م�سيب، فــكل اأولئــك كان خليقًا اأن 

ــح كفــة العقيدة عنده على كل كفــة، واأن يوجب عليــه ا�ستبقاءها قبل كل 
ّ

يرج

ا�ستبقــاء. واأل يزال بالنا�ــس يذّكرهم ما ذكرهم به حني كتب اإىل الأم�سار بعد 

عزله خالداً »اإن اللـه هو ال�سانع، واأل يكونوا بعر�س فتنة«.
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ولــو اأن رئي�سًا خلالــد غري عمر بن اخلطاب يف اإميانــه املكني ملا فاته اأن 

 كان انت�سارهم يف جميــع امليادين، ول 
َ
يعلــم اأيــن كانت قوة امل�سلمــني ومب

 هذه القوة بكل و�سيلة، واأن يفتديها بجميع ما يف يديه: تلك 
َ
فاتــه اأن ي�ستبقي

�س عنها، واإن بقيــت فللقادة عو�س 
َ
قــوة العقيــدة ل مراء، اإن �ساعــت فال عو

كثري.

فكيــف بعمــر بن اخلطاب، الــذي يوؤمن بهذا اإميــان ت�سليم، كمــا يفكر فيه 

تفكــري �سيا�سة وتدبــري؟ لئن ن�سي ذلك لهو احلقيق باللــوم على ن�سيانه، ولئن 

م. وهو 
ْ
ذكــره فاقت�ســاه ذكره اأن يعزل خالداً بغري جريرة ملا كان عليه من لو

كمــا راأينــا، مل يعزله لغــري جريرة، اأو مل يكــن ح�سابه له خمتلفــًا عن ح�سابه 

ن اأبقــى خالداً – يلمح بع�س 
َ
للقــادة الــولة. وقد كان اأبــو بكر نف�سه – وهو م

ن�سئن مثل خالد!
جُ
اخلطر من افتتان النا�س به حني قال: اأعجزت الن�ساء اأن ي

ويوؤكــد تعويــل عمــر علــى العقيــدة يف كل جنــاح، واإ�سنــاده كل ف�سل اإىل 

�س فيها، اأن اجلي�س الذي غزا م�رش اأبطاأ يف فتحها، فالتم�س  �سعفهــا والرتخُّ

اتهم، وكتب اإليهم يقول: »عجبت لإبطائكم عن فتح 
ّ
عمر علة ذلك يف �سعف ني

م�ــرش تقاتلونها منــذ �سنتني. وما ذاك اإل ملا اأحدثتــم، واأحببتم من الدنيا ما 

اتهم«.
ّ
اأحب عدوكم، واإن اللـه تبارك وتعاىل ل ين�رش قومًا اإل ب�سدق ني

فنظرته يف عزل خالد هي النظرة العامة التي ل تخ�سي�س فيها لرجل ول 

دة مــن عدد الن�رش هو اخلطة 
جُ
ملعركــة ول ملــكان، وتقدميه العقيدة على كل ع

التــي جــرى عليهــا يف مراقبة القــادة ومراقبــة اجليو�س وتدبري عــدد الن�رش 

وجتنيــب امل�سلمني ماآزق اخلــذلن وهل اأخطاأ؟ هل كانت منــه حما�سة اإميان 

ــة تفكري؟ هل يرى غري هذا الراأي ناقد ع�سكري من اأعداء الإ�سالم 
ّ
ومل تكــن روي

لــو بحث يف الأمر ونفذ اإىل حقائــق الأ�سباب؟ كال، بل هو �سدق الراأي و�سدق 

الإميان معًا مقرتنني ل ي�سري هذا بغري ما ي�سري به ذاك.

ودون هــذا من اأ�سباب »ال�سيا�سة العليــا« يجيز لعمر ما ا�ستجازه من عْزل 

خالــد مــن القيادة والوليــة، ول �سيما بعد ما اأخذ عليه مــا اأخذ، وبعد ما علم 

النا�س اأنه ل ي�سامح اأحداً يف اأمثال هذه املاآخذ. فما باله ي�سامح خالداً فيها؟ 

اإنــه اإذن ل�سانــع الن�رش الذي ل غنى عنه، واإن اخلطــر الأكرب الذي يخ�ساه لقد 

حــق علــى اجلند وعلى الدولــة، ولقد حق معه خطر اآخر ل يقــل عنه: اأن ي�سكن 
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النا�ــس اإىل التفرقــة يف احل�ســاب، واأن ياألفــوا ما يعاب اإذا عيــب من الروؤو�س 

والأقطاب، دون الأتباع والأذناب.

وم�ساألــة اأخــرى يجــب األ يغفل عنهــا الرجل الع�رشي وهــو ينظر يف عزل 

خالــد لالأ�سبــاب التــي قدمنا اأو لأي �سبــب غريها. وذلك اأن حقــوق الولية يف 

ع�رشنــا غري حقوق الولية يف ع�رش عمــر على التخ�سي�س، وهو الع�رش الذي 

بداأت فيه جتربة الولية والعمالة يف دول الإ�سالم.

فالوليــة يف ع�رشنــا مركــز ي�ستحقه موظــف احلكومة بعــد مرانة طويلة 

ودرا�ســة خا�سة وا�ستعداد مق�سور على طائفة مــن املر�سحني لها مل ت�رشكهم 

مر الإن�سان جتديد  فيــه طائفة اأخــرى، وكاأنها �سناعة العمر التي ل يحتمــل عجُ

ِزل يف ع�رشنا فكاأننــا نقول: اإن تاجراً  �سناعتــني مثلها. فاإذا قيــل اإن واليًا عجُ

�ســودر مالــه اأو زارعًا حيل بينــه وبني زرع اأر�سه. وم�ســادرة من هذا القبيل 

 اأن تلتم�س لها اأ�سباب من قبيلها يف الرجاحة والإقناع.
ٌّ
حري

غــري اأن الوليــة يف عهــد عمر مل تكــن كذلك بوجــه من الوجــوه، ومل يكن 

ل�ساحبهــا مثــل هذا احلق الــذي ا�سطلــح عليــه، واإن مل ين�س عليــه القانون، 

واإمنــا كانت جتربة ارجتاليــة يت�ساوى فيها جميع ال�ساحلني من امل�سلمني، ل 

عَزل الوايل 
جُ
تنقطع بها �سناعة العمر ول �سابقة ال�ستعداد واملرانة، في�سح اأن ي

لأ�سبــاب اأهون من تلك الأ�سباب التــي قدمناها يف الرجاحة والإقناع، وي�سح 

اأن يكون للعزل معنى املناوبة يف ندبة مت�ساوية بني جميع امل�سلمني.

للـه در ابن حنتمة! اأي رجل كان!.

كلمة قالها رجل يعرف الرجال. قالها عمرو بن العا�س، وكاأنه مل يكن يود 

اأن يقولها لول اأنطقه بها الإعجاب الذي ل يجِدي فيه كتمان.

وهــي كلمــة يقولها الناظر يف �ســرية عمر كلما وقف مــن اأخبارها موقف 

ه حيثما بحث عنه ع�سرياً جد ع�رش. اأي رجل 
َ
الناقد الذي يبحث عن اخلطاأ فيلفي

كان هــذا الرجل؟ اأي عــدل عدله؟ اأي ق�سطا�س كان ق�سطا�ســه؟ اأي ح�ساب كان 

ح�سابه لنف�سه؟ واأي �سبيل للناقد اإىل رجل كان يحا�سب نف�سه هذا احل�ساب؟

ورمبــا اختلفت الأمزجــة اأو اختلف تركيــب العقول والأبــدان فقل يف ذلك 

مــا ت�ســاء، وقل يف خالئق عمر مــا ت�ساء. قل هي ال�ســدة وال�رشامة، اأو قل هي 

اخل�سونة وال�سالبة، اأو قل هو ن�سيان ال�سعف وفرط الغرية على احلق يف عامل 
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ت�ستكــرث فيه م�سانعة احلقــوق وي�ستعظم فيه تكلف ال�سواب، قل ما بدا لك من 

ذلــك واذهــب ما �سئت اأن تذهب فيه، فاإنــك ل تعِطي املزاج حقه ول تفر�س له 

فر�ســه حتــى تار بعد ذلك يف �سبب انتقاد اأو علة اختالف، لأنه ل يزاول اأمراً 

ة من وجهة ذلك املزاج.
ّ
اإل وهو �سواب ل حمل فيه ل�سوء الطوي

كنــا نقــراأ عن عزل خالد ما تتفق قراءته من هنــا وهناك، وكنا ن�ستمع اإىل 

الذيــن يردونه اإىل املناف�سة والتناظر، فنجيز هذا ول مننعه، اأو نرى فيه مناًل 

مــن قــْدر عمر ومنق�ســة تغ�س مــن اإعجابنا مبزايــاه، لأنه قد يغــار من خالد 

ويعزلــه لغري جريرة، ويبقى له بعد ذلك قــْدره اجلليل واأثره ال�سخم يف تاريخ 

الإن�سان.

ويف ع�رشنــا هــذا راأينا اأبطــاًل خدموا اأقوامهــم ثم بلغ مــن �سغنهم على 

مناف�سيهــم اأنهــم قتلوهــم ومل يقنعــوا باإق�سائهــم عن احلكــم ول مبحا�سبتهم 

بني يدي الق�ســاء. ثم ن�سب الناقدون لهم موازين النقد فاأ�سقطوا ال�سيئات من 

احل�سنــات، وقرنوا قتلى اأفراد باإحياء اأمــة، فبقي لأولئك الأبطال حقهم اخلالد 

يف الثناء العظيم. واإذا بلغ من �سواب عمر، اأنك ل ت�سي عليه خطاأ غري عزله 

خلالــد، ما جــرى جمراه فما اأكرث هــذا �سوابًا على الآدمــي واإن كان من اأعظم 

العظماء!

لدنــا هذا الفر�ــس الــذي يحملنا على  بداأنــا نقــراأ عن هــذه الق�ســة ويف خجُ

 اأن يكون له 
ْ

ذكر اإىل جانب ح�سنات، فــال �سري
جُ
ا�ستبعادهــا، وعندنا اأنــه خطاأ ي

مو�سعه يف جانب تلك احل�سنات.

ثــم نقراأ كل ما ت�سّنى لنا اأن نقــراأه يف هذه الق�سة، فال نزال ن�ستبعد اخلطاأ 

ون�ستبعــده ول تزال كلمة ابن العا�س تعود اإىل ل�ساننا وتعود، حتى نطقنا بها 

كما هي، وغفر اللـه لبن العا�س.

�سب اإىل عمــر وتواتر علــى ال�سماع دون  وهكــذا كنــا ن�سنع يف كل خطــاأ نجُ

متحي�ــس وا�ستق�ســاء. فال تزال بنا الوقائع حتى يثبــت بطالنه من اأ�سا�سه، اأو 

ي�سعــف �سنده �سعفــًا ل يبيح العتماد عليــه، اإل ملن يتجّنــى ويتمحل ذرائع 

ب.
ْ
النقد ودعوى التخطئة والعي

كال. هذا رجل ل ي�سهل نقده، ول يتاأتى لإن�سان اأن يحا�سبه كما حا�سب هو 

نف�ســه، ولن يقع اخلالف بني املن�ســف وبينه اإل على اأنه اختالف يف الأمزجة 
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ع هذا مو�سعه من التقديــر فاأع�رش ع�سري  �سِ
جُ
وتركيــب العقــول والأبدان. فــاإذا و

ي عليه خطاأ فيه من �سوء النية ن�سيب. بعد ذلك اأن تلومه على خطاأ، واأن ت�سِ

فالــذي ح�سل والــذي كان متوقعًا ح�سوله ينفيان الظنــة عن مروءة عمر 

واإن�سافــه يف ق�سية خالــد بن الوليد، وقد حكم فيها مبــا وجب عنده، وانتهى 

كل �ســيء بعد ذلك يف هــذه الق�سية بانتهاء الغر�س منهــا يف م�سلحة الدولة 

وم�سلحــة ال�سيا�ســة العليــا. اإذ ل مو�ســع فيهــا حلــزازات النفو�ــس و�سغائــر 

املناف�سة وما جتر اإليه من لغو امل�ساك�سة وف�سول الكالم.

�س يف 
ْ
 يف �ســيء بعد اليوم، ثم اأم�ســك عن اخلو

ّ
قــال خلالد: لــن تعتب علي

ق�سيته اإل اأن تثار يف معر�س عام، في�سري اإليها حيث تثار على �سبيل العتذار، 

ويقبــل مــا �ساء له كرم اخلليقــة اأن ي�سمع من مالم الأقربــني وامل�سايعني واإن 

ن ل يخاف.
َ
اأغلظوا يف املقال، على ما كان له من هيبة ترد اجلامح وتخيف م

وقــال مــن خطبتــه باجلابية: اإنــى اأعتذر اإليكم مــن عزل خالد بــن الوليد، 

فاإنى اأمرته اأن يحب�س هذا املال على �سعفة املهاجرين، فاأعطى ذا الباأ�س وذا 

ال�رشف وذا الل�سان.

فت�سدى له اأبو عمرو بن حف�س بن املغرية وجابهه بكالم غليظ يقول منه: 

»واللـــه مــا اأعذرت يا عمر. ولقــد نزعت غالمًا ا�ستعمله ر�ســول اللـه �سلى اللـه 

عليه و�سلم، واأغمدَت �سيفًا �سّله ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم، وو�سعت اأمراً 

ن�سبه ر�سول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم، وقطعت رحمًا وح�سدت بني العم«.

فمــا زاد عمــر على اأن قــال وهو يعذره: »اإنــك قريب القرابــة، حديث ال�سن، 

تغ�سب يف ابن عمك«.

ومل ين�ــس اأن ي�سون للرجل ا�سمه ومنزلتــه يف اأم�سار امل�سلمني، فكتب ما 

عة العجز واخليانة، ويجعل العزل ف�سيلة فيه 
ْ
م

جُ
اأملحنا اإليه اآنفًا يرح�س عنه �س

ل لق�سور منه، ول لترثيب عليه.

كرث 
جُ
 مــراراً، ونك�س راأ�سه وهو ي

)1(
وعلــم مبوتــه فا�ستد حزنه عليه وا�سرتجع

م عليه، ثم قال: كان واللـه �سداداً لنحور العدو ميمون النقيبة.
ُّ

من الرتح

ومل يهمه اأن يذكر �سوابه اأو خطاأه يف عزله مبقدار ما اأهمه اأن يعلن ف�سله 

ويذكــر ح�سناته فقال: »قد ثلم يف الإ�سالم ثلمة ل ترَتق«. وقيل له: مل يكن هذا 

اإليه راجعون« 1- ا�سرتجع: قال »اإن هلل واإنا 
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راأيــك فيــه، فلم يحجــم اأن يعلن قائال: »ندمــت على ما كان منــي اإليه«. وقال 

يف غــري هذا املعر�س، وبلغه اأنــه مل يعقب من حطام الدنيا غري فر�سه وغالمه 

و�سالحه: »رحم اللـه اأبا �سليمان، كان على غري ما ظنناه به«.

وقــد كان عمــر ينهى عــن الندب والعويــل، فلما مات خالــد واجتمع بنات 

عمــه يبكينه، و�سئل عمر اأن ينهاهــن قال: »دعهن يبكني على اأبي �سليمان، ما 

مل يكــن نقع اأو لقلقة، علــى مْثِله تبكي البواكي«. ودخل ه�سام بن البخرتي يف 

اأنا�س من بني خمزوم على عمر، فا�ستن�سده �سعره يف خالد، وقال له وقد اأطال 

الإ�سغاء اإليه: »ق�رشت يف الثناء على اأبي �سليمان. رحمه اللـه، اإن كان ليحب 

اأن يــذل ال�رشك واأهلــه، واإن كان ال�سامت به ملتعر�سًا ملقت اللـه. رحم اللـه اأبا 

�سليمان! ما عند اللـه خري له مما كان فيه«.

ومــن احلق اأن يقال: اإن ق�سية خالد قد اأرتنا مروءة خالد كما اأرتنا مروءة 

عمــر، وقــد عر�ست لنا هذا البطل يف �سفحتيه، فــاإذا هو بطل الفوؤاد يف وليته 

 اأن 
ْ

ه وطاعته لأمريه. وما على ِمثله من �سري
ّ
وبعــد عزله، ويف �سدته على عــدو

يحــق عليه العــزل يف ميزان عمر بن اخلطاب، فذاك ميــزان تعلو فيه الكفة ول 

يــزال �ساحبها راجحًا اأي رجحــان. وقد ا�ستحق املجد بيقــني وا�ستحق العزل 

بظــن، ولول م�سلحة اأعلى مــن م�سلحة الإبقاء على ر�ساه، لقد كان ذلك الظن 

ز فيه.
ّ
حقيقيًا بالغ�س عنه والتجو

وكفــى بالرجلني ف�ســاًل اأن يختلفا ومــن وراء اختالفهما ف�سل يعرتف به 

كالهمــا، ويعــرتف به كل حمب و�سانــئ، وكل من�سف وجاحــد، وما نخال اأن 

تقديرنــا خالــداً وتقديرنا عمر، يدعونا اأن نن�ســب امليزان يف هذه الق�سية من 

ى ما نغنم من ذلك اأن خالداً كان جديراً بالبقاء يف من�سبه ومل 
َ
جديد، فق�سار

يكن م�ستحقًا لعزله، ولي�س ب�سيء اإىل جانب ما راأيناه حني نن�سب امليزان يف 

الق�سيــة، كمــا ن�سبه خليفة الإ�سالم، فقد اأرانا عــدًل اأعظم من بطولة الأبطال، 

فــاإن اأخطاأ البطل – على تقدير خطئه – فالعــدل اأعظم منه واأحرى اأن يتعقبه 

كاأنــه من اأ�سعف ال�سعفاء، وذلك ميزان اأ�رشف لعمر وخلالد ولالإ�سالم من كل 

ميزان.
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ثقافة عمر

اإذا تكلمنــا عــن ثقافة عمر بلغــة الع�رش احلا�رش جاز لنــا اأن نقول، اإنه 

كان رجال وافر احلظ من ثقافة زمانه، اإنه كان اأديبًا موؤرخًا فقيهًا، م�ساركًا 

يف �سائر الفنون، مدربًا على الريا�سة البدنية، خطيبًا مطبوعًا على الكالم، 

فلي�س اأرجح من ن�سيبه يف ثقافة زمانه ن�سيب.

ظــل يف اإ�سالمه كما كان يف جاهليته، عظيــم ال�سغف بال�سعر والأمثال 

ــرف الأدبية، بل ظــل كذلك بعد قيامــه باخلالفة وا�ستغالــه بجالئلها  والطُّ

ودقائقهــا التــي ل تــدع له مــن وقته فراغــًا لغريها، فــكان يــروي ال�سعر، 

ويتمثــل بــه ويحث على روايتــه ويعتدها من متام املــروءة واملعرفة، كما 

قــال لبنه عبــد الرحمن: »يا بني ان�سب نف�سك ت�سل رحمك، واحفظ حما�سن 

ال�سعــر يح�ســن اأدبك، فاإن من مل يعرف ن�سبــه مل ي�سل رحمه. ومن مل يحفظ 

وا 
جُ
حما�ســن ال�سعــر مل يوؤد حقًا ومل يقرتف اأدبًا«. وقال للم�سلمني عامة: »ارو

الأ�سعار فاإنها تدل على الأخالق«.

ونظــر اإىل فائدتــه العمليــة كما نظــر اإىل متعته الأدبية، فقــال فيه: اإنه 

 ويبلغ به القوم 
)2(

 من كالم العرب، ي�سكن به الغيظ وتطفاأ به النائرة
)1(

جذل

يف ناديهم، ويعَطى به ال�سائل.

1- اجلذل: الأ�سل.
2- النائرة: الهياج.
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ِرم 
جُ

وكانت متعته بطرائف الأدب من متع احلياة التي ل يبايل املوت لو ح

ن�سيبــه منهــا، فكان يقول: لــول اأن اأ�سري يف �سبيل اللـه، واأ�ســع جبهتي للـه، 

واأجال�ــس اأقوامــًا ينتقون اأطايب احلديث كما ينتقــون اأطايب الثمر مل اأبال اأن 

اأكون قد مت.

واإذا اأقرنــت العبــادة با�ستطراف احلديث املهذب عنــد عمر، فذلك غاية ما 

يبلغه ف�سل الأدب عنده من ثناء وتقريظ.

وقــد كان اإعظــام الرجــل يف عينيــه مبقدار حذقــه للحديــث وقدرته على 

 
)1(

الإبانــة واملطلــق احل�سيــف، فنظر يومــًا اإىل هرم بــن قطبة ملتفــًا يف بت

بناحيــة امل�سجد وقد عــرف تقدمي العرب له يف احلكم والعلــم وهو ما هو من 

، فاأحب اأن يك�سفه وي�سرب حكمته، ف�ساأله يف علقمة 
ٍّ

دمامة و�ساآلة ومنظر زري

؟ 
)2(

بــن عالثة وعامر بن الطفيــل: اأراأيت لو تنافرا اإليك اليــوم اأيهما كنت تنفر

فاأجابــه الرجــل: يــا اأمري املوؤمنــني، لو قلت كلمــة لأعدتها جْذعــة، اأي لأعاد 

ة كما كانت، فاأثنى عليه وقال: لهذا العقل تاكمت اإليه العرب.
ّ
احلرب فتي

وجــاءه وفد فيــه الأحنف فرتكهم جميعــًا وا�ستفتح ما عنــده من احلديث 

فاأعجبه واأعظم قدره وعقد له الرئا�سة اإىل اأن مات.

ه اأن عــاد العرب اإىل روايــة ال�سعر بعد اأن �سغلهــم عنه اجلهاد يف 
ّ
و�ــرش

�سبيــل الديــن، فكان يقــول: اإن ال�سعر »كان علم قوم مل يكــن لهم علم اأ�سح 

منــه، فجــاء الإ�سالم فت�ساغلت عنــه العرب باجلهاد وغــزو فار�س والروم، 

 اإىل ديوان مدون، ول كتاب مكتوب، 
)3(

ــت عن ال�سعر وروايته فلم يئلوا
َ
ِهي ولجُ

فاألفــوا ذلــك وقــد هلك من العرب مــن هلك باملــوت والقتل، فحفظــوا اأقله 

وذهب منهم اأكرثه.

ومــن ناحيــة الأدب فيه وناحيــة الدين معــًا حثه على تعليــم العربية 

ــت العقل وتزيد يف املــروءة«، وقد اأو�سى بو�ســع قواعد النحو 
ِّ
»لأنهــا تثب

لأنه قوام العربية.

1- البت: الطيل�سان من خزٍّ ونحوه
اأعانه وغلبه وحكم  ه يف املنافرة، ونّفر فالنًا بت�سديد الفاء، واأنفره: 

َ
ِلي

َ
2- نفر فالنا ينفره: ع
له، وهو املق�سود هنا.

3- مل يئلوا: مل يرجعوا.
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ومل يــزل عمر اخلليفة هو عمر الأديب طوال حياته، ومل ينكر من ال�سعر اإل 

مــا ينكــره امل�سوؤول عن دين، ومل ين�س قط اأنه الأديب احلافظ الراوية اإل حيث 

ينبغي اأن ين�سى ذلك ليذكر اأنه القا�سي املتحرر الأمني.

فنهى عن الت�سبيب باملح�سنات كما نهى عن الهجاء، وجيء له باحلطيئة 

متهمًا بهجاء الزبرقان بن بدر حيث يقول فيه:

 
)1(

واقعد فاإنك اأنت الطاعم الكا�سي دع املكارم ال ترحل لُبْغيتها 

فن�ســي اأنــه الأديب الراويــة، ومل يذكر اإل اأنــه القا�سي الذي يــدراأ احلدود 

بال�سبهــات ول يحكم مبا يعلم دون ما يعلمــه اأهل ال�سناعة، وقال للزبرقان: 

مــا اأ�سمــع هجاء ولكنها معاتبة. ثم �ساأل ح�سان بــن ثابت فق�سى باأنه هجاه 

واأفح�ــس يف هجائه، فحب�سه واأنذره ونهــاه اأن يعود اإىل مثلها، فانتهى طوال 

حيــاة عمــر، ثــم عــاد اإىل الهجــاء بعد وفاتــه وا�ستعــداه متيم بــن مقبل على 

النجا�سي لأنه قال يف قومه بني العجالن:

فعادى بني العجالن رهط ابن مقبل  اإذا اللـه عادى اأهل لوؤم وذلة 

فذكــر عمــر ق�ساءه ومل يذكر روايته لل�سعر، وقال علــى �سنة الق�ساء يدفع 

احلدود بال�سبهات: اإنه دعاء واللـه ل يعادي م�سلمًا. قال متيم: فاإنه يقول عنا: 

ول يظلمون النا�س حبة خردل  ة   
ّ
قبيلته ل يغدرون بذم

فقال عمر: ليتنى من هوؤلء. قال متيم، واإنه يقول:

وتاأكل من عْوف بن كعب بن نه�سل  تعاف الكالب ال�ساربات حلومهم  

فقال عمر: كفى �سياعًا مبن تاأكل الكالب حلمه.

قال متيم: واإنه ليقول:

اد عن كل منهل 
ّ
اإذا �سدر الور وال يردون املاء اإال ع�سّية   

فقال عمر: ذلك اأ�سفى للماء واأقل لل�سكاك »اأي الزحام« 

قال متيم، واإنه ليقول:

و.
جُ
م املك�س

َ
اأي املجُطع 1- الطاعم الكا�سي: 
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 واحلب اأيها العبد واعجل 
(1(

هذا القعب وما �ُسّمي العجالن اإال لقولهم 

فقال عمر: كلنا عبد، وخري القوم اأنفعهم لأهله.

قال متيم، ف�سله عن قوله: 

اللئيم ورهط العاجز املتذلل  اأولئك اأوالد الهجني واأ�رصة   

ا هذا فــال اأعذرك عليه، وحب�س ال�ساعــر و�رشبه واأنذره لئن 
ّ
فقــال عمر: اأم

عاد لي�ساعفن له العقاب.

عر ليذكر اإبراء الذمة يف الق�ساء.  زنا فقلنا: اإن عمر ن�سي علمه بال�سِّ
ّ
وقد جتو

وقــد حاول ذلك جهــده فاأفلح لو يفلح اأديب يف ن�سيــان اأدبه. ولكنه مطلب ما 

�ستطاع. فكان عمر يف تخريجه للكالم وعلمه مبا تن�رشف 
جُ
ا�ستجُطيــع قط ولن ي

اإليه معانيه، اأخرب بال�سعر من قا�س ل يفقه منه اإل ظاهر لفظه ومعناه.

ومــن امل�سهــور عن عمر، اأنــه كان عليمًا بتاريخ العــرب واأيامها ومفاخر 

 من �سعرها وال�سائر من اأمثالها.
ّ

اأن�سابها كعلمه باملتخري

جنــح اإىل ذلــك بطبعه ونقله عــن اأبيه، وكثرياً ما كان يقــول كما جاء يف 

البيان والتبيني: �سمعت ذلك عن اخلطاب. ومل اأ�سمع ذلك عن اخلطاب.

 اإذا �سئل اأحدهم 
)2(

ومــن و�ساياه: »تعلموا الن�سب ول تكونوا كنبط ال�ســواد

عــن اأهله قال من قرية كــذا« ومنها »عليكم بطرائف الأخبــار، فاإنها من علم 

امللوك وال�سادة، وبها تنال املنزلة واحلظوة عندهم«.

وفقــه عمر بال�رشيعة التــي كان م�سوؤوًل عن نفاذهــا م�سهور بني الفقهاء 

كا�ستهــار اأدبه واطالعــه على تاريخ قومه. فكان عبد اللـــه بن م�سعود يقول: 

»كان عمر اأعلمنا بكتاب اللـه، واأفقهنا يف دين اللـه«، وكان اإذا اختلف اأحد يف 

قراءة الآيات قال له: اقراأها كما قراأها عمر، واأطنب فقال: »لو اأن علم عمر بن 

اخلطــاب يف كفة ميزان وو�سع علم الأر�س يف كفة لرجح علم عمر بعلمهم«، 

ولقــد كانوا يروون اأنه ذهب بت�سعــة اأع�سار العلم، وقال ابن �سريين: »اإذا راأيت 

الرجــل يزعــم اأنه اأعلم من عمر ف�سك يف دينــه«، وكل ما ف�رش به اآي القراآن يف 

1- القعب: قدح �سخم غليظ، جمعه قعاب واأقعب.
2- النبط: جيل من العجم ينزلون بالب�سائع بني العراقيني.



197

معر�ــس احلكــم والعظة فهو التف�ســري الراجح يف وزن العقــل والدين، وكل ما 

ا�ستخرجه من اأحكام ال�رشيعة فهو احلكم الوا�سح ال�سحيح.

ون�سائحــه للعلمــاء واملتعلمني ن�سائح عــامل يعرف ما هــو العلم وماذا 

ــل بالعلماء يف طلبه، فــكان يقول: »تعلموا العلم وتعلمــوا للعلم ال�سكينة 
جُ
يجم

واحللــم، وتوا�سعــوا ملن يجهلكــم«، وكان يو�ســي طالبه »اأن يكونــوا اأوعية 

الكتاب وينابيع العلم، وي�ساألوا اللـه رزق يوم بيوم، ول ي�سريهم األ يكرث لهم«، 

ول يزال يذكرهم اأن التفقه مقدم على ال�سيادة »فتفقهوا قبل اأن ت�سودوا«.

ومل يق�ــرش ن�سائحــه علــى علم الديــن، ول علــم الأدب واللغــة وحده، بل 

تنــاول كل مــا عرف من معارف زمانــه فقال: »تعلموا من النجــوم ما يدلكم 

علــى �سبيلكم يف الــرب والبحر ول تزيدوا عليه«. ول �ســك اأن ن�سائحه العملية 

يف طلب العلم كانت اأغلب من ن�سائحه النظرية فيه، �ساأنه يف ذلك �ساأن رجل 

الدولة الذي يعّلم النا�س ما ينفعهم وي�سلح معا�ستهم ويهّذب اأخالقهم. ولكننا 

ناه يف علم النجوم اأنه كان يكره 
ْ
خمطئــون اإن فهمنا من هذا القول الــذي روي

الزيادة احلديثة فيه، كما عرفناها نحن يف اأيامنا، فاإمنا الزيادة التي كرهها 

هي تلك الزيادة التي كانت على عهده تخو�س يف التنجيم وتربط اأقدار النا�س 

عبد واأر�ساداً توؤمتن على اأ�رشار الغيب. وذلك  بالكواكــب، وجتعل منها اأربابًا تجُ

ما ننَهى عنه الآن ونعد النهي عنه من تقيق العلم ال�سحيح.

ومل يفتــه احلر�س على املعرفــة التي تخرتع منها منافــع للنا�س يف اأمر 

املعا�ــس، فطلــب اإىل اأبــي لوؤلوؤة غالم املغــرية اأن ينجز ما ادعــاه من اخرتاع 

طاحــون تــدار بالهــواء، وهو علــم ال�سناعات كمــا انتهى اإليــه يف ع�رشه، ل 

ي�ســريه اأنــه ق�سط �سئيل، بل حر�سه عليه مــع �ساآلته دليل على ما يلقاه منه 

ت�سجيع ال�سناعة يوم يراها جليلة كبرية الآثار.

على اأن زبدة الثقافة كلها يف اأقطاب احلكم وعظماء الأعمال، اإمنا تتلخ�س 

يف �ســيء واحد هو، الدرايــة بالنا�س، ونفاذ الب�رش يف �ســوؤون الدنيا، و�سْدق 

اخلــربة بدخائــل النف�ــس الب�رشية، اأو هــو ما ن�سميــه يف اأيامنا هــذه، بالراأي 

ال�سليــم واحلكمة العملية، وهو جمــال كان عمر بن اخلطاب قليل النظراء فيه، 

وحفظــت له كلمات معانيه يندر مثيلها بني كلمــات احلكام، ول يكرث مثيلها 

بني كلمات احلكماء.
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فــاأي كلمة اأدل على النف�ــس الب�رشية من قوله: »لي�ــس العاقل الذي يعرف 

ن«.
ْ
ي

ّ
اخلري من ال�رش، ولكنه الذي يعرف خري ال�رش

واأي نفــاذ يف تركيب الطبائع اأم�سى من نفاذه اإذ يقول: »ما وجد اأحد يف 

نف�سه كرباً اإل من مهانة يجدها يف نف�سه«، األي�س هذا بعينه هو مرّكب النق�س 

الذي يلهج به علم النف�س احلديث؟

واأي راأي يف جتربــة النا�ــس اأ�ســدق مــن راأيه حني يقــول: »ل تعتمد على 

به عند غ�سبــه« اأو حني اأثنى بع�سهم علــى رجل اأمامه 
ّ
خلــق رجل حتــى جتر

ف�ساألــه: اأ�سحبتــه يف ال�سفر؟ اأعاملته؟ فلما اأجاب نفيًا قال: »فاأنت القائل مبا 

مل تعلم؟«.

ــٍم ملعنى ال�ستعــداد للعمل اأقرب من فهمه حــني ين�سح العاملني: 
ْ
واأي فه

»اإذا توجه اأحدكم يف الوجه ثالث مرات فلم ير خرياً فليدعه«؟

كذلــك �سداد جوابه حني �سئــل فيمن ي�ستهي املع�سية ول يفارقها، وفيمن 

ينتهــي عنها وهو ل ي�ستهيها، اأيهما اأف�سل واأجزل مثوبة عند اللـه؟ فكتب يف 

هــذا ف�سل اخلطــاب، اإذ قال: »اإن الذيــن ي�ستهون املع�سيــة ول يعملون بها«، 

»اأولئــك الذيــن امتحــن اهلل قلوبهــم للتقوى لهم مغفــرة واأجر عظيــم« وكذلك 

ــن كتم �رشه كان 
َ
ن عقبــاه حني قال: »م

ْ
�س و�سيتــه بكتمــان ال�ــرش وتبيينه حلجُ

اخليار بيده«.

غ�س حني قال »ل يكن حبك كلفًا، ول بغ�سك 
جُ
وكذلك و�سيته يف احلب والب

تلفًا«.

وكذلــك خمافته حمنــة الفراغ على النا�ــس اأ�سد من خمافتــه حمنة اخلمر 

حني قال »اأحذركم عاقبة الفراغ فاإنه اأجمع لأبواب املكروه من ال�سكر«.

ــل بهــا كتبــه اإىل الــولة، وخطبه يف  وكذلــك و�سايــاه التــي كانــت تفجُ

ال�سلــوات والأعيــاد كلهــا اآيات مــن هذه احلكمــة العملية التي هــي خال�سة 

الثقافة املحمودة يف اأقطاب احلكم خا�سة، ويف كل رجل يزاول �سوؤون احلياة 

على التعميم.

اأمــا م�ساركته يف �سائر الفنون واملعارف التــي كانت مي�سورة على عهده 

ى 
ّ

لــة اأخباره، ول يتق�س
ْ
م

جُ
ل �سورة عمر من ج

ّ
فمنهــا امل�ستغرب عند مــن يتخي

فيها اإىل التف�سيل.
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فقليل من يتخيل اأن عمر كان يعرف »جغرافية« ال�رشق كاأح�سن ما يعرفها 

رجل يف وطنه، ولكنه كان يعرفها حقًا عن �سماع وعن روؤية وعن زكانة تعني 

ال�سمــاع والروؤيــة. بــل كان يفر�س على الولة اأن يحيطوا بعلــم ما يتولونه من 

ن يــرى فيه تق�سرياً عــن ذاك. فا�ستقدم عمار بــن يا�رش، اأمري 
َ
البــالد، ويعــزل م

الكوفــة، ملا �سكوه اإليه وقالوا يف �سكواهــم »اإنه ل يدري عالم ا�ستعمل« وجعل 

ي�ساألــه عن املواقــع والبلدان من بالد العرب والفر�س حــول الكوفة �سوؤال مطلع 

خبري، ثم عزله لتق�سريه بعد اختباره.

ومــن الواجــب، اأن ن�ســك يف كل خرب يوهــم اأن عمر كان يجهــل معرفة من 

املعــارف العمليــة التي يحتــاج اإليها يف تدبري الدولة، فال يعقــل مثاًل اأنه كان 

يجهل املعرفة العامة باحل�ساب، وقد كان تاجراً منذ ن�ساأته يف اجلاهلية، وكان 

يح�ــرش اجليو�س ويعــرف ما هي الألوف وما هي ع�رشات الألوف، فاإذا ا�ستف�رش 

عــن رقــم فلن يكون اإل ا�ستف�ســار جتاهل وا�ستعظام ولي�ــس بجهل وغرارة، كما 

ر والبحرين.
َ
جاء يف اأخبار اخلراج من َهج

ر والبحرين بخم�سمائة األف درهم: 
َ
قــال اأبو هريرة ما فحواه: قدمت من َهج

اه ف�ساأل كم هو؟ قلــت خم�سمائة األف 
ّ
فاأتيــت عمــر بن اخلطاب مم�سيــًا اأ�سلمه اإي

درهــم! قال: وتدري كــم خم�سمائة األف درهم؟ قلت نعم: مائــة األف ومائة األف 

خم�س مرات. قال: اأنت ناع�س، فاذهب فبت الليلة حتى ت�سبح!

فــكل �ســيء يجوز اأن يفهم من هذه الق�ســة اإل اأن عمر كان يجهل ذلك الرقم 

ومل ي�سمــع مبثلــه قبل ذلك، وهــو الذي �سهد الدولة وح�سابها مــن عهد اأبي بكر، 

واأح�ســى اجلنــد واملــال يف عهــده. اإمنا هو غبطــة وا�ستعظام ولي�ــس هو جهاًل 

بدللة هذا الرقم يف جملة احل�ساب.

ل 
ّ
ن يتخي

َ
ن يتخيل علم عمر باجلغرافيا واحل�ساب، فاأقل من اأولئك م

َ
واإذا قّل م

لــه حظًا من ال�سماع والغناء، ولكنــه كان ي�سمع ويغني يف بع�س الأحيان، ول 

ينهــى عن غناء اإل اأن تكون فيه غوايــة تثري ال�سهوات. جيء له برجل يغني يف 

احلج، وقيل له: اإن هذا يغني وهو حمِرم، فقال: دعوه فاإن الغناء زاد الراكب.

وروى نائــل، مــوىل عثمان بن عفــان، اأنه خرج يف رْكب مــع عمر وعثمان 

وابــن عبا�س، وكان مع نائل رهط من ال�سبان فيهم رياح بن املعرتف الفهري، 

الــذي كان يحدو ويجيد احلــداء والغناء. ف�ساألوه ذات ليلــة، اأن يحدو لهم فاأبى 
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، حتى اإذا كان 
)1(

د فاإن نهــاك فانته. فحــدا
ْ

وقــال م�ستنكــراً: مع عمر! قالــوا: اح

ّف فاإن هذه �ساعة ذكر، ثم كانت الليلة الثانية ف�ساألوه اأن  ال�سحر قال له عمر: كجُ

ين�ســب لهم ن�سب العــرب، فاأبى واأعاد ا�ستنكاره بالأم�س قائاًل: مع عمر؟ قالوا 

لــه كمــا قالوا بالأم�س: ان�سب فاإن نهاك فانتــه. فن�سب لهم ن�سب العرب حتى 

اإذا كان ال�سحــر قــال له عمر: كّف فــاإن هذه �ساعة ِذكر. ثم كانــت الليلة الثالثة 

 بغنائهن حتى 
)3(

 فما هو اإل اأن رفــع عقريته
)2(

ف�ساألــوه اأن يغّنيهــم غناء الِقيان

نهاه وقال له: كف فاإن هذا ينفر القلوب.

ح�سن الغنــاء فيقرتح عليــه اأن يغني �سعراً 
جُ
ــن ي

َ
وكان يخــرج للحــج ومعه م

ويوؤثر اأن يكون ذلك من �سعره.

ات بن جبري واأبو عبيدة بن اجلراح وعبد الرحمن 
ّ
خــرج مرة للحج ومعه خو

بــن عوف، فاقرتحوا على خوات اأن يغنيهم من �سعر �رشار، وقال عمر: بل دعوا 

ات فوؤاده. فما زال يغنيهم حتى كان ال�سحر، فهتف 
ّ
َني

جُ
اأبــا عبد اللـه فليغن مــن ب

عمر: ارفع ل�سانك يا خوات فقد اأ�سحرنا.

وجــاء قــوم فذكــروا اأن اإمامهــم ي�سلي بهم الع�ــرش ثم يتغّنــى باأبيات من 

ال�سعــر، فقام معهم اإليه وا�ستخرجه من منزله و�ساأله فيما بلغه عنه، وا�ستن�سده 

الأبيات التي يغنيها، فاأن�سده:

عاد يف اللذات يبغي تعب�سي  وفــــوؤادي كــلـمـا نــّبــهــتـه 

يف تــمـاديـه فــقـد بـرح بـي  ال اأراه الـــدهــــر اإال الهـــيــًا  

 
(4(

فـنـي الـعــمـر كـذا بـالـلـعـب يا قرين ال�سوء ما هذا ال�سبا 

قـبـــل اأن اأقـ�سـي مـنـه اأربـي   مني فم�سى 
(5(

و�ســبــاب بان

اتـِق الـمـوىل وخـايف وارهبي  نفـ�س ال كنت وال كان الهوى 

اأرّق من احلداء وهو غناء الركبان. 1- احلداء: الغناء لالإبل كي جتّد يف ال�سري، والن�سب: غناء 
نة وهي اجلارية البي�ساء، وقيل: تخت�س باملغنية.

ْ
2- القيان: جمع قي
3- عقريته: �سوته.

ى«، وال�سبا اللعب مع ال�سبيان.
َ
4- ال�سبا: من ال�سوق، يقال منه »ت�ساب

5- بان: ذهب ووّدع.
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فاأعــاد البيت الأخــري، وقال ملن �سكــوا اإليه: من كان منكــم مغنيًا فليغِن 

هكذا، وكان يف �سفر فرفع عقريته بالغناء واأن�سد: 

وما حملت من ناقة فوقها رحلها   اأبر واأْوفى ذمة من حممد 

فاجتمع الرْكب اإليه، فقراأ فتفرقوا. فعل ذلك وفعلوه مرات، ف�ساح بهم: »يا 

! اإذا اأخــذت يف مزامري ال�سيطان اجتمعتم، واإذا اأخذت يف كتاب 
)1(

بنــي املتكاء

قتم؟« ل يلومهم على الغنــاء و�سماعه، واإمنا يلومهم اأن يوؤثروه على 
ّ
اللـــه تفر

�سماع القراآن مرات.

ول �ســك اأن ال�سغــف بال�سعــر اجلــزل واحلديــث الرائق وال�ســوت احل�سن ل 

يجتمــع يف نف�ــس اإل اجتمع معه ذوق للجمال و�رشور بكل ح�سن جميل. ولكن 

ره على زينــة احل�سان؟ فقد 
ْ
اأيــن يقــع هذا من �رشامــة عمر وباأ�سه و�ســدة حج

ع اأنا�س اأنها جميعًا من نقائ�س حب اجلمال، وقد �سمعنا هذا فعاًل 
ْ
دخل يف رو

من اأدباء يجلون عمر ول يح�سبون ذوق اجلمال من ماأثور ح�سناته، لأنه كان 

�سديــداً يف احلجــاب وكان ينفي الفتيان احِل�سان كمــا �سنع بن�رش بن حجاج 

ومعقــل بن �سنان، وكان يقول: »ا�ستعينوا باللـــه من �رشار الن�ساء وكونوا من 

خيارهن على حذر«.

وعندنــا نحــن، اأن هذا جميعه ينم على الإح�سا�ــس بخطر اجلمال وطغيان 

فتنتــه، ول ينــم علــى غفلــة عنــه وقلة مبــالة باأثــره. ومــا نخال اأحــداً من 

املرتخ�ســني يف احلجــاب كان يوؤمــن ب�سلطان اجلمــال اأبلغ مــن اإميان عمر 

ب�سلطانــه، اأو كان يعــرف حق املراأة يف ال�سوق اإليه كمــا عرفه واأمر برعايته، 

كِرهــوا فتياتهم على قبــاح الوجــوه ويو�سيهم: 
جُ
فاإنــه ينكــر علــى الآبــاء اأن ي

»األ تكرهــوا فتياتكم علــى الرجل القبيح فاإنهن يحبن مــا تبون«. وجاءت 

ــم واأن تقّلم 
َ
ح

جُ
لــه امــراأة بزوج اأ�سعــث اأغرب ت�ساأله اخلال�س منــه، فاأمر به اأن ي

اأظفــاره، ويوؤخذ من �سعره، ثم قال له وملــن يف جمل�سه: »هكذا فا�سنعوا لهن 

نوا لهن كما تبون اأن تتزين لكم«.
ّ
فواللـه اإنهن ليحبن اأن تتزي

ِوي عن عمر من ال�سدة والرفق يف معر�س اجلمال، فهو دليل على 
جُ
فكل ما ر

الإح�سا�ــس به واإكبار خطــره، ولي�س بدليل على الغفلة عنــه وا�ست�سغار اأثره، 

ر اأدل على ذلك من الرفق واملحا�سنة.
ْ
ورمبا كانت ال�سدة واحلج

خَن. 1- املتكاء: املراأة مل تجُ
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•••
ق اجلمال يف معار�س ال�سيا�سة، 

ْ
ومــن الآداب العامة التي لها حــظ من ذو

اأدب الذكريــات الذي ل ي�ستغني عنه ولة الأمر املوكلون باإحياء معامل الدول 

والحتفال مبرا�سمها واأعيادها.

ففــي هــذا الأدب كان لعمر الن�سيب الذي يعنيه، فهــو الذى اختار اأو وافق 

علــى اختيــار يوم الهجــرة بداية للتاريــخ الإ�سالمي. واإنه لأ�سلــح يوم يوؤرخ 

بــه الإ�ســالم، لأن العقائد كما قلنا يف »عبقرية حممــد«: »تقا�س بال�سدائد ول 

تقا�ــس بالفوز والغلب، وكل اإن�سان يوؤمن حني يتغلب الدين وتفوز الدعوة. اأما 

النف�ــس التــي تعتقد حقًا ويتجّلى فيها انت�سار العقيــدة حقًا فهي النف�س التي 

ن حولها �سنوف البالء«.
َ
توؤمن يف ال�سدة وتعتقد وم

ق الذكرى، كان جميبًا له 
ْ
ح على عمر اقــرتاح فيه نفحة من ذو ِ وكلمــا اقرتجُ

�رشيــع الإ�سغــاء اإليه، فكان يحرتم وفــاء بالل واإقالعه عــن الأذان بعد وفاة 

لة من ال�سحابة  النبــي عليه ال�سالم، ولكنه دعــاه اإىل الأذان تلبية لقرتاح اجلجُ

يف يــوم وداع دم�ســق بعــد الفتح املبــني. فبينما امل�سلمون ي�سهــدون ال�سالة 

اجلامعــة، اإذا بال�ســوت الذي انقطع بعد النبي يرتفع رويــداً رويداً يف الف�ساء 

وي�رشي رويداً رويداً من الأ�سماع اإىل ال�سدور، والتفتوا وكاأنهم ي�ساألون: ماذا؟ 

هــل عــاد حممــد اإىل الأر�س؟ اإن مل يكن قــد عاد احلنني اإليه اأقــوى ما ينبعث 

ب 
َ
ل، وبكى اأ�سي

ْ
مــن �سوت اإن�سان اإىل �سدر اإن�سان. فذابت قلوب ل يذيبها الهو

هم على حر القتال.
َ

اأولئك الأبطال واأ�سرب

ِوجنا اإىل النظر من 
ْ
ح

جُ
واإذا كان عمر، املعجب باجلمال م�ستكنا وراء �ستار ي

ورائــه، فعمر الريا�سي امل�سغــول بالريا�سة البدنية ظاهر لنــا بعمله وقوله، 

وب�سريته يف اجلاهلية و�سريته بعد الإ�سالم، و�سريته بعد اخلالفة اإىل اأن فارق 

احلياة.

فــكان ي�ســارع يف املوا�سم وي�سابق على اخليــل، وكان ينوط جمد العرب 

بالريا�ســة والفرو�سيــة ويكتــب اإىل الأم�ســار اأن »عّلمــوا اأولدكــم ال�سباحــة 

ن من ال�سعــر« ول يفتاأ يذكرهم 
جُ
والفرو�سيــة ورووهــم ما �سار من املثــل وح�س

اأنــه: »لــن تخور قوى ما دام �ساحبها ينزع وينزو« اأي يرمي بالقو�س ويركب 

ظهور اخليل بغري ركاب.
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ة ومل تكن من �سفات الذهن 
َ
اأمــا اخلطابة فقد كانت فيه من �سفــات الِبْني

وكفى، فكان له فم ميتلئ بالكالم حني يخطب كاأنه خلق ليقول، ولوحظ عليه 

اأنه كان ينطق ببع�س احلروف – كال�ساد – من كال �سدقيه، وهي يف الأغلب 

تنطق من �سدق واحد.

وكان جهــوري ال�ســوت وا�سح النطق �سليم ال�سفتــني يف اإخراج احلروف، 

وكتابته كلها كاأنها خطب مرجتالت تقروؤها فكاأنك ت�سغي اإىل خطيب ل تفقد 

منه اإل ال�سوت امل�سموع.

ولنطباعــه علــى الكالم الــذي ل ت�سنع فيــه كان ي�سهــل كل كالم يوافق 

طبعــه ول ي�ست�سعــب مــن اخلطب اإل الــذي يغري من نظرتــه اإىل النا�س وجْلئه 

 كالم كما ت�سعدين خطب 
)1(

اإىل املــداراة والباطــل فكان يقول: »ما يت�سعــدين

النــكاح«، والتم�س ابن املقفع علة ذلك فقال: مــا اأعرفه اإل اأن يكون اأراد قرب 

، ولأنه اإذا 
)2(

الوجــوه مــن الوجوه، ونظــر احلداق من قــرب يف اأجواف احِلــَداق

قة 
ْ
كان جال�ســًا معهم كانــوا كاأنهم نظراء واأكّفاء، واإذا عــال املنرب �ساروا �سو

ورعيــة. والتم�ــس اجلاحظ علة ذلك فروى عن اأنا�س اأنهــم رجعوا با�ست�سعاب 

عمــر خلطب النكاح اإىل »اأن اخلطيب ل يجــد بداً من تزكية اخلاطب، فعنه كره 

 القوم من �ساحبه«.
ّ
اأن ميدحه مبا لي�س فيه فيكون قد قال زوراً وغر

وكال القولــني جائــز يف بيــان وجه املخالفــة بني طبع عمــر والتكلم يف 

حمافل النكاح. فهو مطبوع على اأن يتكلم اإىل النا�س كالم رجل يقود الرجال، 

ومطبوع على ال�سدق الذي تثقل على �ساحبه املداهنة، وهي مما ل غنى عنه 

يف هذا املقام، ولو كان اخلاطب من الأكفاء.

ت اأ�سعار 
َ
ي

َ
و

جُ
وقــد اختلفوا يف نظمه ال�سعر، فزعم ال�سعبي اأنه كان �ساعراً ور

ل ت�سبــه ول تر�سيــه، ونفى هو نظمــه لل�سعر حني قال: »لو كنــت اأقول ال�سعر 

ت اأخي زيداً«.
ْ
لرثي

ول طائــل يف هنــا اخلــالف، لأنه لن ينتهــي اإىل راأي قاطــع ي�سكت عليه، 

ولكنما املهم يف هذا ال�سدد، اأنه كان مطبوعًا على التعبري وله عبقرية فيه، اأو 

.
ّ
دين كالم: ما ي�سقُّ علي

ّ
1- ما يت�سع

2- احِلداق: جمع حدقة وهي �سواد العني.
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 مبفرداته 
ٌّ
ِري

َ
م

جُ
اأن تعبــريه كان خا�سًا بــه ول ي�سبهه تعبري �سواه، فهو تعبري ع

وتركيبــه ل يلتب�ــس بتعبري اأحد من اأهل ع�رشه حتــى لي�سهل متييز كالمه من 

كل كالم، وي�سعب تزوير القول عليه ولو اأحكمت املحاكاة.

فمــن خ�سو�سياته يف التعبــري اأنه كان يقول: »لــول اخلليفى لأنت« وهو 

يعني اخلالفة ول يق�سد الإغراب.

ومنها وهو ينقل خرب اإ�سالمه اإىل خاله: »وجئت اإىل خايل فاأعلمته فدخل 

�سده.
ْ
اإىل البيت واأجاف الباب« اأي اأو

ومنهــا وهــو ي�سف ما وقع يف نف�سه من الآية التــي تالها اأبو بكر، ر�سي 

اللـه عنه حني اأنكر موت النبي فقال: »واللـه ما هو اإل اأن �سمعت اأبا بكر تالها 

قرت حتى ما تقلني رجالي«، يعني اأنه عجز عن القيام.
جُ
فع

ومنهــا يف الكتابــة والقراءة ينهي عــن العجلة فيها: »�ــرش الكتابة امل�سق 

.
)1(

نه
َ
ي
ْ
و�رش القراءة الهذرمة، واأجود اخلط اأب

ر  ومنهــا وهــو يذكر امــراأة كانت ت�سقي النا�ــس يوم اأحد: اإنهــا »كانت تْزفجُ

ب« اأي تملها.
َ
للنا�س الِقر

ومنهــا يف امل�سورة: »الراأي الفــرد كاخليط ال�سحيــل، والراأيان كاخليطني 

.
)2(

املرتمنْي، والثالثة مرار ل يكاد ينتق�س«

ومنهــا حني كتب اإىل اأبي عبيــدة بعد وليته اخلالفة: »ول تبعث �رشية اإل 

. ومنها حني �سكا اإليه ال�ساكي هجاء ال�ساعر الذي قال 
)3(

يف كثف من النا�س«

فيه :

اد عن كل منهل 
ّ
اإذا �سدر الور وال يردون املاء اإال ع�سية 

فقال: ذلك اأنفى »لل�سكاك« اأي الزحام.

ومنهــا يف �سماحــه بالبكاء »ما مل يكن نقع اأو لقلقة »اأي ما مل يرث الرتاب 

ويفرط يف العويل.

اأ�رشع قراءته ل يتدبر معانيه. 1- م�سق يف الكتابة: مّد حروفها واأ�رشَع فيها، هذرم القراآن: 
َكمة.

ْ جُ
2- ال�سحيل: الثوب ال�سحيل الذي ل يربم غزله، مرار: قوي حم

3- الكثف: اجلماعة.
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ن باأمري 
ْ
 بي اأهل الكوفة ما ير�سو

)1(
ومنها وقد حار باأهل الكوفة: »اأع�سل

ول ير�ساهم اأمري«.

ومنهــا: »اإن قري�سًا تريد اأن تكون مغويات ملال اللـه« اأي م�سائد تتجنه 

لها دون عباد اللـه.

ومنها: »متعــددوا واخ�سو�سنوا واقطعوا الركب وانزوا على اخليل نزواً« اأي 

وا بزي العرب من معد بن عدنان.
ُّ
تزي

 بدار 
)2(

قــوا بــني املنايا واجعلــوا الراأ�ــس راأ�ســني، ول تل�ســوا
ّ
ومنهــا: »فر

معجزة« اأي تقيموا.

ومنهــا: »فمن بايع رجاًل على غري م�سورة من امل�سلمني فال يتابع هو ول 

الذي بايعه تغرة اأن يقتال« اأي اأن يتعر�سا للقتل.

ومنهــا: »اإن القت�ساد يف ال�سنة خري مــن الجتهاد يف ال�ساللة، فافهموا 

ما توعظون به، فاإن احلريب من حرب يف دينه« يريد امل�سلوب.

ومنهــا، وقــد �سمع باملــراأة �سافرة يربزهــا زوجها فقال: »هــذه اخلارجة 

وهذا املر�سلها لو قدرت عليهما ل�سرتت بهما« اأي لأغلظت القول لهما.

ومنهــا ملا �ساألوه: مل ح�سبت امل�سجد فقال: »هــو اأغفر للنخامة واألنَي يف 

املوطئ« اأي اأ�سرت للب�ساق.

: جار مقامــة اإن راأى ح�سنة �سرتها واإن راأى 
)3(

ومنهــا: »ثالث مــن الفواقر

�سيئة اأذاعها، وامراأة اإن دخلت عليها ل�سَنتك، واإن ِغبت عنها مل تاأمنها. و�سلطان 

اإن اأح�سنت مل يحمدك، واإن اأ�ساأت قتلك«، ول�سنتك: اأي تناولتك بل�سانها.

ومنهــا: وهو يخاطب �سعد بن عبادة ويــوم ال�سقيفة: »لقد هممت اأن اأطاأك 

حتى تنذر ع�سدك« اأي ت�سقط.

ف لهم عــني ال�سعر، فافتقر عن 
َ
ومنهــا وهو يتكلم عن امــرئ القي�س: »خ�س

ــوٍر اأ�سح ب�ــرش«، اأي ا�ستنبط عني ال�سعــر و�سق طريــق املعاين واأتى 
جُ
معــاٍن ع

بال�سوارد احل�سان.

اأمرهم. اأعياين  اأع�سل بي:   -1
2- يف املختار: ول تقيموا بلدة تعجزون فيها عن الكت�ساب والتعي�س.

3- الفواقر: جمع فاقرة وهي الداهية.
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ومنهــا وهو يتكلم عن ن�سيــب امل�سلمني يف الغنائم وبيــت املال: »واللـه 

لئن بقيت لياأتني الراعي بجبل �سنعاء حظه من هذا املال وهو مكانه قبل اأن 

 وجهه«، اأي قبل اأن يخجل ويحمر وجهه يف طلبه.
ّ
يحمر

ومنهــا قوله لأعرابي ا�ستفتاه يف �سيد ظبي وهو حمِرم: »اأتقتل يف احلرم 

ْغِم�س الفتيا!« اأي تعيبها ول تر�ساها. وتجُ

كرِث  دنا اأن نجُ
ّ
واأ�سبــاه هذا كثــري ل تخلو منه خطبة اأو حديث اأو كتــاب، تعم

�سواهده لرنى اأنه لي�س بامل�سادفة ولي�س بالتكرير لنمط واحد من العبارات.

وتلحق بهذا ت�سمية مواليه بني اأ�سبق واأ�سلم، ويرفاأ وفرقد وذكوان وفروخ، 

ومــا �سابــه هذه الأ�سمــاء، وهي ت�سمية مفــردة تكاد تقت�رش عليــه، واإمنا هي 

ــة متثلت �سيغة الكــرم ويف اختيار الأعالم، فــال ت�ستطيع اأن 
ّ
ري

َ
م

جُ
الطبيعــة الع

 بنحو مــن اأنحائه، اإذ لي�س وراءها ق�سد 
)1(

ت�سميهــا اإغرابــًا اأو ع�سلطة اأو تعماًل

نَي ما يبني فيها اأنها مــن عفو البداهة هنا 
ْ
متفــق يف جميــع هذه ال�سيــغ، واأب

وهناك، واأنها ترتجم عن الطبيعة العمرية اأ�سدق ترجمة واأ�سبهها ب�ساحبها، 

فهــي قوية خ�سنة م�ستقلة جادة خالية من الزخرف. وهكذا كان املتكلم عمر، 

وهكــذا كان كالمه الذي ينطبع عليه حــني يكون منطبعًا على التعبري، فلو اأن 

لجُقه  كلمــات تتمثل رجاًل لرتاءى لنا من اأمثال هذه الكلمات �سخ�س عمر يف خجُ

وَخْلقه كما كان.

•••
وحم�ســل هذه الأخبار جميعًا، اأن عمر كان من نخبة املثقني يف العربية، 

وكان وافــر ال�سهم يف ثقافة قومــه وع�رشه. وكان اجلانب العملي من ثقافته 

اأغلــب واأظهر من جوانبها النظرية، كما هو املعهــود يف �سا�سة الأمم وعواهل 

الــدول. واإن كان هــذا ل مينع اأنه ا�ستاق اإىل نفائ�ــس ال�سعر واأطايب الأدب ملا 

يجده فيها من راحة النف�س ومتعة اخلاطر.

***

وي�ستطــرد بنــا الكالم علــى ثقافتــه العربيــة اإىل الكالم علــى موقفه من 

الثقافــات الأخرى يف زمانه، وعلى حقيقة الروايــة التي �ساعت وتواترت عن 

ل: التكلف.
ّ
1- الع�سلطة: الكالم بال نظام، وكالم مع�سلط اأي خملط. والتعم
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موقفــه مــن مكتبــة الإ�سكندرية، التــي قيل اإنه اأمــر باإحراقها. فهــل هو الآمر 

باإحراقهــا كما جاء يف تلك الروايــة؟ واإذا كان هو الآمر بذلك فما دللته على 

تفكــريه؟ وما وجه التبعــة فيه؟ فحوى تلك الرواية اأن عمــرو بن العا�س رفع 

اإليــه خرب املكتبة الكربى يف الإ�سكندرية، فجــاءه اجلواب منه مبا ن�سه: »اأما 

الكتــب التي ذكرتها فاإن كان فيها ما يوافــق كتاب اللـه ففي كتاب اللـه عنه 

غنــى، واإن كان فيها ما يخالف كتاب اللـه فال حاجة اإليه. فتقدم باإعدامها«. 

قــال مف�ســل هذه الروايــة: فوّزعــت الكتب علــى اأربعة اآلف حمــام باملدينة 

وم�ست �ستة اأ�سهر قبل اأن ت�ستنفد لكرثتها! 

واأحــرى �ســيء اأن يالحــظ يف م�ساألــة املكتبة هــذه، اأن الذيــن اأدح�سوها 

واأبراأوا عمر من تبعتها كان معظمهم من موؤرخي الأوروبيني الذين ل يتهمون 

بالت�سيــع للم�سلمني، وكانوا جميعًا من الثقات الذين يوؤخذ بنتائج بحثهم يف 

هذا املو�سوع.

فاملــوؤرخ الإجنليزي الكبــري »اإدوارد جيبــون: gibbon« �ساحب كتاب 

الدولــة الرومانية يف انحدارها و�سقوطها، ي�رشد احلكاية ويعّقب عليها قائاًل: 

ل اإىل اإنكار احلادثة وتوابعها على ال�سواء، 
ْ
»اأما اأنا من جانبي فاإنني �سديد املي

لأن احلادثــة لعجيبة يف احلق كما يقول موؤرخهــا، اإذ ي�ساألنا هو اأن ن�سمع ما 

ه اأجنبي غريب يكتب على تخوم ميدية 
ُّ

جــرى ونعجب! وهذا الكالم الذي يق�س

بعد �ستمئة �سنة يوازنه ويرجح عليه ول �سك �سكوت اثنني من املوؤرخني، كليهما 

 »eutychius:م�سيحي وكليهما م�ــرشي، واأقدمهما البطريــق »بوتيخيو�س

ع يف الكتابة عــن فتح الإ�سكندرية. واإن الق�ساء ال�سارم الذي ن�سب 
ّ
الــذي تو�س

اإىل عمــر لبغي�س اإىل اأ�سحاب الفهم ال�سحيــح امل�ستقيم من فقهاء امل�سلمني، 

غَنم من اليهود وامل�سيحيني  الذيــن يفتون بتحرمي اإحراق الكتب الدينية التي تجُ

يف احلــرب، وما كان من الكتب دنيويًا ظنينًا �سواء األفه املوؤرخون اأو ال�سعراء 

اأو الأطباء اأو الفال�سفة، فحكمهم فيه اأن ي�ستخدم على الوجه امل�رشوع ملنفعة 

 من ذلك 
ّ
املوؤمنــني. وقــد تعــَزى اإىل متقدمــي اخللفــاء بعد حممــد غرية اأ�ــرش

بالهــدم والإبادة. ولكن لو �سح هذا لوجب اأن تنفد الأوراق �رشيعًا لقلة املادة 

املحرتقة! فال ترجع اإىل نكبة املكتبة يف احلريق الذي اأ�سابها على غري ق�سد 

ــب امل�سيحيني الأوائل الذين 
ُّ

بيــدي قي�رش وهــو يدافع عن نف�سه، ول اإىل تع�س
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كانوا يدبرون الو�سائل تدبرياً لتعفية الآثار املتخّلفة من اأيام عبادة الأ�سنام، 

ولكننــا ننحدر �سيئــًا ف�سيئًا من ع�رش اأنتونني اإىل ع�ــرش ثيودي�سيو�س، فنعلم 

من �سل�سلة الأنباء املعا�رشة، اأن الق�رش امللكي وهيكل �رشابي�س مل تبق فيهما 

تلــك الأ�سفار التــي جمعها البطال�سة، وبلغت يف اإحــدى الروايات اأربعة اآلف، 

ويف روايــة اأخــرى �سبعة اآلف، ول يبعــد اأن تفل الكني�ســة ومعهد البطارقة 

بذخــرية مــن الأوراق والأ�سابــري، فــاإن كانــت هذه هــي الوقود الــذي اأفنته 

احلمامــات مبــا كان فيها من جدل بــني القائلني بتعديد الطبيعــة امل�سيحية 

والقائلــني بتوحيدها، فقد يرى الفيل�سوف وعلــى فمه ابت�سامة اأنها كانت يف 

احلمامات اأنفع لبني الإن�سان«.

والدكتــور »األفرد بتلر:butler« املوؤرخ الإجنليزي الذي اأ�سهب يف تاريخ 

فتــح العرب مل�ــرش والإ�سكندرية يلخ�ــس احلكاية وينق�سها ابتــداء، لأن حنا 

فلبيوتو�س الذي قيل اإنه خاطب عمرو بن العا�س يف اأمر املكتبة مل يكن حيًا 

يف اأيــام فتح العرب مل�رش. ثم ينق�سها لأ�سباب �ستى منها، اأن كثرياً من كتب 

 وهو ل ي�سلح للوقــود، واأنها لو ق�سى 
)1(

ق
ّ
القــرن ال�سابــع ع�رش كانت من الــر

اخلليفــة باإحراقها لأحرقــت يف مكانها ومل يتج�ّسموا نقلها اإىل احلمامات مع 

ما فيه من التعب ومع اإمكان �رشائها من احلمامات بعد ذلك باأبخ�س الأثمان، 

واأننــا لو �رشفنــا النظر عن الكتب املخطوطة على الــرق، ملا كفى الباقي من 

ذخائــر املكتبة لوقــود اآربعة اآلف حمام مئة وثمانني يومــًا، وهذا عدا ال�سك 

ر كتابتها زهاء خم�سة قرون ون�سف قرن بعد فتح  الذي يعتِور الق�سة من تاأخُّ

الإ�سكندريــة، ثم كتابتهــا بعد ذلك خلواً من امل�سادر والإ�سناد، بل هذا عدا ما 

قيــل من احرتاق املكتبة يف ال�سنــة الثامنة والأربعني للميالد، وفيما تال ذلك 

من الفن والقالقل بني طوائف امل�سيحيني.

ــي احلكاية اأ�سطــورة ويقول اإنهــا ن�ساأت بعد 
َّ
وامل�ست�ــرشق كازنوفــا، ي�سم

تاريخ احلادثة ب�ستة قرون، وينق�سها ملثل الأ�سباب التي خل�سناها من كتاب 

بتلــر، ثم يقول: »وهنــاك اعرت�س اأخطر مما تقدم وهــو، اأن ما ذكر عن يحيى 

النحــوي منقــول من كتاب »الفهر�ســت« لبن الندمي يف اأواخــر القرن العا�رش، 

ِتحت م�رش، وكان مقربًا من عمرو ومل يذكر  وفيــه اأن يحيــى هذا عا�س حتى فجُ

1- الرق: بفتح الراء وك�رشها، جلد رقيق يكتب فيه.
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�سيئــًا عن مكتبــة الإ�سكندريــة، فحادثة املكتبــة اإذن من اأوهــام ابن القفطي 

اأخذها عن خرافة كانت �سائعة يف ع�رشه«.

ثــم مي�سي يف تفنيده فيقول: وقــد ت�ساءل ابن خلدون عن خملفات الفر�س 

والآ�سوريــني والبابليــني والقبط التي حرقها عمر عند فتــح العرب. وقال ابن 

خلــدون يف كالم اآخــر: اإن العــرب ملا فتحوا بــالد الفر�س، �ساأل �سعــد بن اأبي 

 
ِّ
م

َ
وقا�ــس عمر عما ياأمر بــه يف �ساأن الكتب التي بها، فاأمــره باإلقائها يف الي

له يف 
ْ
فانتقلــت الق�سة من فار�ــس اإىل الإ�سكندرية مع الزمن، وفعل اخليال فع

تريفها.

»وقــد وقع تريــف يف هذه اخلرافة يف بع�س دوائــر املعارف، حيث نقل 

عن �سربجنل: اإن مكتبة الإ�سكندرية حرقها العرب عند فتح م�رش، واأن اخلليفة 

املتوكل اأن�ساأها من جديد، واأن الرتك فتحوا الإ�سكندرية 868، واأ�رشموا فيها 

النــار علــى عهد اأحمد بن طولون. ولكن اأحمد بــن طولون مل يفتح م�رش واإمنا 

اأقامه خليفة بغداد حاكمًا عليها، فال عالقة للرتك اإذن بهذا احلادث املزعوم«.

قــال: »ويف �سنــة 1877 ذكــرت الكونــت دي لندبــرج، اأن اأحــد ال�سبــاط 

الإجنليز اتهم نابليون الأول باإحراق مكتبة الإ�سكندرية«.

قــال: »و�سنلم هنا بال�سبب من اأجله ظهــرت هذه اخلرافة يف القرن الثالث 

ع�رش ومل تظهر قبل ذلك«.

»ففي اأواخر القرن الثاين ع�رش، رجعت م�رش اإىل حكم خلفاء بغداد، واأبلى 

�ســالح الدين بــالءه يف احلروب ال�سليبيــة وانت�رش علــى امل�سيحيني، فلقبه 

ال�سعــب بفــاحت م�رش، وقــرن بني ا�سمــه وا�سم عمر بــن اخلطــاب. وكان لبن 

ــب ب�سالح الديــن وله �سالح الدين ق�ســاء القد�س، وعا�رش 
َ
عج

جُ
القفطــي اأب ي

عبــد اللطيف البغــدادي، وهو من املعجبــني مثله ب�سالح الديــن، فتالقيا يف 

القد�س و�سمع منه هذه الأ�سطورة التي تو�سع ابن القفطي يف نقلها. فكاأن اأول 

مــن األف الأ�سطورة من حا�سية �سالح الدين لتزكية حاكم م�رش اجلديد. ومما 

ى عــن �سالح الدين، اأنه بــاع كنوز الق�رش واملكتبة فبقيــت هذه الرواية 
َ
يــرو

اإىل القــرن الثامن ع�ــرش يو�ّسيها ما ين�سجه اخليال حــول اخلرافة العمرية. ثم 

اتخذت �سورتها التاريخية منذ ذلك العهد تعززها خرافات اأخرى حلقت بعمر 

ووافقت معنى قوله: األ كتاب اإل كتاب اللـه..«.
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ومــن امل�سارقــة الذين تناولــوا حكاية املكتبــة، املوؤرخ الكبــري جورجي 

زيــدان، يف اجلزء الثالث من كتابه »تاريــخ التمدن الإ�سالمي« حيث قال: اإنه 

له هذا اإىل قبولها واأورد من اأ�سباب 
ْ
كان مييل اإىل نفي احلكاية ثم عدل عن مي

ذلــك »اأن حكايــة اإحــراق مكتبــة الإ�سكندريــة مل يختلقها اأبو الفــرج لتع�سب 

هــا اأحــد بعــده، بل هــو نقلها عن ابــن القفطي وهــو قا�ٍس من 
ّ
دينــي، ول د�س

ق�ســاة امل�سلمني عامل بالفقه واحلديث وعلوم القراآن واللغة والنحو والأ�سول 

واملنطــق والنجــوم والهند�ســة والتاريــخ واجلــرح والتعديــل، وكان �ســدراً 

حمت�سمــًا جمــع من الكتب مــا ل يو�سف، وكانــوا يحملونها اإليــه من الآفاق، 

وكانــت مكتبته ت�ساوي خم�سني األف دينــار، ومل يكن يحب من الدنيا �سواها، 

ولــه حكايات غريبــة من غرامــه بالكتب، ومل يخلــف ولداً فاأو�ســى مبكتبته 

لنا�ــرش الدولة �ساحب حلب، وله موؤلفات عديــدة يف التاريخ والنحو واللغة، 

ويف جملتهــا كتاب اأخبار م�ــرش من ابتدائها اإىل اأيام �ســالح الدين يف �ستة 

جملــدات، وكتاب تراجم احلكماء الذي نحن يف �سدده، واأن ابن القفطي وعبد 

اللطيــف البغــدادي اأخذا عن م�سدر �سائع. واأما خلــو كتب الفتح من ذكر هذه 

احلادثة فالبد له من �سبب، والغالب اأنهم ذكروها ثم حذفت بعد ن�سج التمدن 

الإ�سالمي وا�ستغال امل�سلمني بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب، فا�ستبعدوا حدوث 

ذلك يف ع�رش اخللفاء الرا�سدين فحذفوه، اأو لعل لذلك �سببًا اآخر، ويف كل حال 

فقد ترجح عندنا �سدق رواية اأبي الفرج«.

ن تقدمــوه بال�سكوت عن حريق 
َ
ىل مم

ْ
ونــرى نحــن اأن ابن القفطــي كان اأو

املكتبــة باأمر عمر بن اخلطاب لــو كان الذين تقدموه قد �سكتوا عنه لعرفانهم 

قــدر الكتب وغريتهم على �سمعة اخللفــاء الرا�سدين، فاإن ابن القفطي ل يجهل 

قدر الكتب ول ي�سبقه �سابق من املوؤرخني يف املغالة بنفا�سة املكتبات. فالبد 

مــن تعليل اأ�سوب من هــذا التعليل ل�سكوت املوؤرخــني امل�سلمني وامل�سيحيني 

الذين �سهدوا فتح م�رش عن هذه احلكاية اإىل اأن جنمت بعد ب�سعة قرون.

فمــن جملــة هــذا العر�ــس لآراء نخبة من الثقــات يف هــذه امل�ساألة، يحق 

لنــا اأن نعتقد اأن كــذب احلكاية اأرجح من �سدقها، واأنهــا مو�سوعة يف القرن 

الــذي كتبت فيه ومل تت�ســل بالأزمنة ال�سابقة له ب�سنــد �سحيح، ورمبا كانت 

مد�سو�ســة على الرواة املتاأخرين للت�سهــري باخلليفة امل�سلم وت�سجيل التع�سب 



211

الذميم عليه وعلى الإ�سالم.

واإذا كانت هذه احلكاية من تلفيق النيات ال�سيئة، فاملعقول األ تو�سع قبل 

نة، وهذا يف�رش لنا 
ّ
القــرن ال�ساد�س الهجري الذي ت�رشبت فيــه اإىل الكتب املدو

كل غمو�س ي�ستوقف النظر يف احلكاية من جميع اأطرافها.

لأن تلفيــق هــذه احلكايــة ي�ستلزم عنا�ــرش �ستى ل جتتمــع كلها يف وقت 

واحد قبل القرن ال�ساد�س للهجرة.

فهــو ي�ستلــزم اأن يكون امللفــق عليمًا بالأقــوال والأحوال التــي اأثرت عن 

عمــر بن اخلطــاب. وفيها ما يجعل حكايــة املكتبة قريبــة الت�سديق م�سابهة 

ملــا يتوّخــاه اخلليفــة يف اأوامره ونواهيــه. ومل تكن هــذه الأقــوال والأحوال 

معلومــة م�ستفي�سة اخلرب بني امل�سلمني اأنف�سهم عنــد فتح الإ�سكندرية، ف�سال 

نت ال�سري 
ّ
عــن امل�سيحيني اأو الإ�رشائيليني، واإمنا علمت وا�ستفا�ست بعد ما دو

وجمعت املتفرقات.

وي�ستلزم تلفيق احلكاية، للت�سهري باخلليفة امل�سلم، اأن يكون امللفق عارفًا 

مبــا يف هذه التهمــة من املعابــة، �ساعراً مبا فيهــا من العت�ســاف والغرابة، 

ومل يكــن هذا اأي�ســًا مفهومًا يف اأيام فتــح الإ�سكندرية بني خ�ســوم الإ�سالم، 

دوا اإحراق الكتــب والتماثيل واعتبار الوثنيــة وبقاياها 
ّ
لأنهــم كانــوا قد تعــو

رج�ســًا من عمل ال�سيطان ي�ستحق نــار الدنيا قبل نار اجلحيم، وما من عارف 

بالكتب بينهم اإل كان ي�سمع بحما�سة القيا�رشة امل�سيحيني يف تدمري التحف 

الإغريقية ول �سيما »ثاودي�سي�س« الذي اأحرق هياكل �ستى، فيها ول �سك كتب 

كثرية من بقايا املكتبة التي عليها اخلالف.

وقد ي�ستلزم تلفيق احلكاية، اأن تكون م�رش اأخبارها مو�سع اهتمام ومثار 

قيــل وقــال، ومل تكن م�ــرش قبلة اأنظار العــامل كما كانــت يف اأوقات احلروب 

ال�سليبيــة، يــوم كانت هي ميدان الف�سل ومناط الظفــر والهزمية بني جيو�س 

الدنيا املح�سودة فيها اأو على اأبوابها.

وقد ي�ستلزم كذلك اأن يكون الع�رش حزازة بني الإ�سالم وخ�سومه كما كان 

ع�رش احلروب ال�سليبية وما قبله بقليل.

وقــد ي�ستلــزم مع جميع اأولئــك اأن ي�سرتك يف القيل والقــال حافظو الكتب 

الإغريقيــة يف بيزنطية و�سواطئ اآ�سيا الغربية، وهي البالد التي كانت موطئ 
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 والقدوم والإياب، ومنها تدفق حافظو الكتب اإىل 
ّ
 والفر

ّ
اأقدام اجليو�س يف الكر

اأوروبا عندما اأغار الرتك بيزنطية من تلك الأرجاء.

فتلفيق احلكايات اإذن كان عجيبًا يف اأيام فتح الإ�سكندرية وما تالها من 

الأزمنة اإىل زمان القفطي والبغدادي واأبي فرج امللطي، ولهذا مل تظهر حكاية 

املكتبة يف تلك الأيام.

وتلفيقهــا يف ع�رش احلروب ال�سليبية غري عجيب لجتماع الأ�سباب التي 

ي�ستلزمهــا ذلــك التلفيق، ولهذا ظهرت فيه واأمدنــا ظهورها فيه بال�سبب الذي 

يبطل العجب ويف�رش الغوام�س التي ل يف�رشها تعليل معروف غري هذا التعليل.

اإل اأننــا علــى الرغم من كل هــذا، نفر�س اأن عمر بن اخلطــاب اأمر باإحراق 

مكتبة الإ�سكندرية، فما الو�سمة التي تلحقه من هذا الأمر؟ وملاذا يحرم عليه 

اأن يحرقهــا ويجب عليــه اأن ي�ستبقيها ويفتح اأبوابها؟ وملــاذا كان ينبغي اأن 

يكــون علــى يقني اأنها �سيء مفيد للم�سلمني ولغريهــم من الأمم، واأنها ذخرية 

من ذخائر العامل ل يجوز التفريط فيها؟

اأمــن النق�ــس يف تفكري الإن�ســان اأن ين�ســاأ مبعزل عن بــالد اليونان وعن 

ع�ــرش حكمــاء اليونان فــال يطلع على الفل�سفــة اليونانية؟ اأكانــت فائدة تلك 

الكتــب وا�سحة كل الو�سوح من اأحــوال اأقوامها الذين حفظوها، اإن �سح اأنهم 

حفظوها؟

اإن اأحــوال الــروم والقبط يف ذلك العهد مل يكن فيهــا دليل واحد على اأنهم 

حمتفظــون بينهم مبعرفــة نف�سية، واأن �سياع كتبهم فيــه �سياع لذخرية من 

ذخائر العامل التي ل يجوز التفريط فيها.

فقــد كانوا على �رش حال من ال�سعــف والف�ساد واجلهل والهزمية وال�سقاق 

والتهالــك على �سفا�سف الأمور. فاإذا كان عمر مطالبًا بعلم الفل�سفة اليونانية 

اأو غري ملوم على فوات الطالع عليها، واإذا كانت اأحوال الأمم التي هى اأهلها 

ها من كل قيمة، فاأين العيب يف 
ّ
غ العتقاد بخلو

ّ
ل تــدل على قيمتها بل ت�ســو

تفكريه اإن �سح اأنه فكر على ذلك املنوال؟

اإمنــا يعيــب الإن�سان اأن يكون عــدواً للمعرفة على اإطالقهــا، ومل يكن عمر 

عــدواً للمعرفــة ول معر�ســًا عنها، بــل كان م�سغوفًا بها حيث راآهــا دينية اأو 

اأدبية، ومن قومه اأتت اأو من غري قومه.
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فــكان ي�ست�سري الغرباء يف تدوين الدواويــن ومنافع ال�سناعة، ول ينتهي 

عن علم �سيء اإل اأن تكون فيه فتنة اأو �سالل.

مه 
ْ
قِبلوا على درا�سة القراآن ويقدموا فه

جُ
وكان ول ريب، يوؤثر للم�سلمني اأن ي

ــم كل كتــاب. وهذا واجبــه الأول الذي ل مــراء فيه، وما مــن اأحد هو 
ْ
علــى فه

مطالــب بهــذا الواجب قبل اأن يطالب بــه عمر على التخ�سي�ــس، لأنه اخلليفة 

الذي يف عهده انت�رش امل�سلمون بني اأقطار امل�رشق، وخيف عليهم اأ�سد اخلوف 

دهم على العاملني.
ّ
اأن ينحل العقد الذي جمعهم وبث فيهم الهمة والباأ�س و�سو

ويف الأخبار التي نقلت بهذا ال�سدد، اأن رجال اأنباأه اأنهم ملا فتحوا املدائن 

ة 
ّ
اأ�ســاب كتابــًا فيه كالم معجب، ف�ساأله: اأمن كتــاب اللـه؟ قال ل. فدعا بالّدر

 
جُ
ا اأَنَزْلَناه ِبــنِي»1« اإَِنّ ــاتجُ اْلِكَتاِب امْلجُ

َ
فجعــل ي�رشبــه بها وهو يقول: »الر ِتْلَك اآي

ِقلجُوَن »2««. ثم قــال: »اإمنا اأهلك مــن كان قبلكم اأنهم  ْ
 َتع

ْ
ــم َلّكجُ َ

ــا َلّع ًّ
ِبي

َ
ر

َ
اآًنــا ع

ْ
ر قجُ

ِر�سا  اأقبلــوا على كتــب علمائهم واأ�ساقفتهم وتركــوا التوراة والإجنيــل حتى دجُ

وذهب ما فيهما من العلم«.

رويــت هــذه الروايــة عن عمر بــن ميمون عن اأبيــه، ولي�س فيها مــا ياأباه 

العقل، ولو حكمنا على عمر بحكم الدنيا وحكم التجربة الواقعية وتركنا حكم 

الدين والإميان اإىل حني.

فبالتجربــة الواقعية، اأيقن عمر اأن امل�سلمني بكتابهم خرجوا من الظلمات 

ن حاربوه وعندهم كل كتاب.
َ
اإىل النور وانت�رشوا على م

ومــا فــرغ امل�سلمون بعد قــراءة القــراآن، ول انق�ســت على تداولــه بينهم 

�سنــوات. فكيــف ير�سى اخلليفة الــذي يهمه اأمر رعايــاه اأن ين�رشفوا عنه اإىل 

 ولهم يف 
)1(

كتــب ل يوؤمــن ما فيهــا؟ وكيف تكون احلــال اإذا تفرقوا �سذر مــذر

كل بلــد قــراءة غري هذا الكتاب الذي مل يفرغوا منــه ومل ي�ستوعبوا كل ما فيه؟ 

اأمــن عــداوة املعرفة هذا اأو من اإيثار املعرفة التــي تتقدم على غريها؟ واإذا مل 

تتقدم هذه املعرفة على غريها يف الفقه والوعي والإقبال؟ واأين هي الغنيمة 

الروحيــة التــي تعدل يف كتــاب من الكتب بع�ــس ما غنمــه امل�سلمون بوحي 

القراآن يف �سدر الإ�سالم؟

�س من الفرو�س مل يكن يف ت�رشف عمر ما ياأباه العقل الذي 
ْ
فعلى اأي فر

1- �سذر مذر: اأي متفرقني.
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ينظــر اإىل احلقائق امل�سهــودة والآثار الواقعة، ويجوز اأنــه اأمر باإحراق مكتبة 

الإ�سكندريــة على اأبعد احتمــال، ولكن الذي يجوز ملن�ســف اأن يفهم من ذلك، 

اأنه عدو الثقافة وهو الأديب الفقيه اخلطيب، وهو قد وازن بني معرفة ظاهرة 

النفــع ومعرفــة جمهولة ظواهرها كلها تغري باتهامها. ول لوم عليه اأن يولد 

م عليه اأن يتهمها وهي مل تنفع اأهلها يوم راآهم يخبطون 
ْ
حيث يجهلها، ول لو

يف ال�ساللــة والهزميــة، ول يقــال عن عقل يفكر هذا التفكــري اإنه مل يفكر على 

هدي م�ستقيم.
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عمر يف بيته

كان اخلليفــة الأكرب – �ساحب الأمر يف اجلزيرة العربية، و�ساحب الغلبة 

قعة الو�سطى 
ُّ
على ملــك الأكا�رشة والقيا�رشة والفراعنة، ومديــر احلكم يف الر

بني قارات العامل املعمور – رجاًل فقرياً يعي�س يف بيته عي�سة الكفاف، ويقنع 

مــن الغــذاء والك�ســاء بحظ ل يتمنــاه كثري مــن الرجال، ويزهد فيــه كثري من 

الن�ساء.

فمن غري العجيب اأن يخطب بع�س الن�ساء فياأبني عي�سه، وقد اأبى مثل هذا 

ن بينه وبني الطالق.
ّ

العي�س ن�ساء النبي عليه ال�سالم، فلم يقبلنه اإل وقد خري

وما ندري اأي ال�سهادات حلكم اخلليفة الأكرب اأغلى واأجمل، فاإن ال�سهادات 

ى، وهي جميعًا مما تغايِل به ال�سري وتزدان بجماله، 
َ

حلكمــه اأكرث من اأن ت�س

ولكننا ل نعرف بينها ما هو اأغلى واأجمل من هاتني ال�سهادتني: اأن يعي�س يف 

لة امللك فال ترى فيها امراأة من 
ْ
بيتــه عي�ســًا ل ي�ستَهى، واأن تكون يف يده �سو

لة تخيفها من اأن ترف�سها وتاأباها.
ْ
ها، ول �سو

ُّ
 تغر

)1(
الن�ساء خالبة

اإن امــراأة واحــدة ترف�س عمر لأغلــى يف ال�سهادة له من األــف امراأة يقبلن 

اأي ما يخلب ويخدع. 1- خالبة: 
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على بيته ويطمعن يف �سلطانه.

وقــد و�سفته امراأة خطبها ورف�سته و�سفــًا مل ن�سمع فيما قيل عن اإميانه 

جــز واأوفى، فقالت اأم اأبان بنت عتبــة بن ربيعة: اإنه 
ْ
باللـــه اأ�ســدق منه ول اأو

رجل »اأذهله اأمر اآخرته عن اأمر دنياه، كاأنه ينظر اإىل ربه بعينه«.

والــذي نعنيه مــن الو�سف هو، قولها عــن خمافته اللـه، اإنــه كان يخافه 

كاأنه يراه بعينه.

فهــو يف احلق اأ�سدق و�سف لإميان هــذا الرجل املتفرد باإميانه كما تفرد 

بكثــري مــن �سوؤونه. اإنه جتــاوز حد الإميــان اإىل حــد الروؤية والعيــان، وحقق 

مبالغــات اأبــي الطيــب املتنبــي حني و�ســف الغايــة الق�سوى مــن ال�سجاعة 

واحلكمة فقال:

اإىل قول قوم اأنت بالغيب عامل  جتاوزت مقدار ال�سجاعة والنُّهى   

ومهمــا يكــن من اإميــان بالغيــب فهو ل يبلــغ يف اليقني واحل�ســور مبلغ 

الروؤيــة بالعني، وهي قولة عابرة من قائلة اأ�سابت ما مل ي�سبه قائل، ولعلها 

ل تدري مدى �سوابها.

وخطــب عمــر اأم كلثوم بنت اأبي بكر اإىل اأختهــا اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي 

اللـــه عنهــا فقالت له: الأمــر اإليك، ثم �ساألت اأختها فاأبتــه وقالت: ل حاجة يل 

فيه. فزجرتها قائلة: اأترغبني عن اأمري املوؤمنني؟ قالت: نعم، اإنه خ�سن العي�س 

طت يف الأمر 
ّ
 بالرف�ــس فو�س

)1(
�سديــد على الن�ســاء. وكرهت عائ�ســة اأن جتبهه

عمــرو بــن العا�س يحتال له برفقه وح�سن تدبريه، فجــاء عمر وفاجاأه قائال: 

بلغني خرب اأعيذك باللـه منه. قال ما هو؟ قال: خطبت اأم كلثوم بنت اأبي بكر. 

 
)2(

َدثة
َ

قال: نعم، اأفرغبت بي عنها اأم رغبت بها عني؟ قال: ل واحدة، ولكنها ح

ن�ساأت تت كنف اأمري املوؤمنني يف لني ورْفق، وفيك غلظة، ونحن نهابك وما 

ت 
ْ
نقدر اأن نردك على خلق من اأخالقك. فكيف بها اإن خالفتك يف �سيء ف�سطو

بهــا؟ كنــت قد خلفــت اأبا بكر يف ولده بغــري ما يحق عليك! ففِهــم عمر اأن ابن 

ــط، واأن يف الأمر ممانعة على 
ِّ
�س

َ
العا�ــس ل يقــدم على هذه الو�ساطــة بغري مو

1- جتبهه: تواجهه. 
2- حَدَثة: �سغرية ال�سن.
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نحــو مــن الأنحاء. ف�ساأله كاأنه ي�ستطلع ما وراءه مــن املمانعة، كيف بعائ�سة 

وقد كلمتها؟ قال: اأنا لك بها، واأدلك على خري منها: اأم كلثوم بنت علي بن اأبي 

طالب، تعلق منها بن�سب ر�سول اللـه.

وام كلثوم بنت علي حَدثة اأي�سًا، واملحظور يف اإغ�سابها اأكرب من املحظور 

يف اإغ�ســاب بنت اأبي بكر، واإن اعتمد ابن العا�س على اأن عمر ميلك نف�سه فال 

يغ�سبهــا، فقــد كان حريــًا به اأن يعتمد علــى �سيء من ذلــك يف خطبته لبنت 

ن يخاطبه يف الأمر – اأن يفهم خبيئة 
َ
ال�سديق. فلن يفوت عمر – وهو يعلم م

�سعيــه، واأن يتجاهله لئال يك�سف موقف الرف�س والعتذار من عائ�سة واأختها 

ر�سي اللـه عنهما، ويعمل مبا يراه ال�سواب.

والطريــف يف الق�ســة – وكلهــا طريف – اأن يذهب عمرو بــن العا�س اإىل 

خليفته ليواجهه مبا يوؤخذ عليه من خالئقه وهو اآمن اأن يغ�سبه، بل هو فوق 

ذلك واثق من موافقته اإياه ما دام على �سدق يف مقاله.

وللمــراأة اأن تاأبــى اخل�سونــة يف رجلهــا ول ت�سرتيــح اإليها، ولكــن دار�س 

الأخــالق ل ينبغــي اأن يعيب هــذه اخل�سلــة اإل مبقدار ما فيهــا من نق�س يف 

الطبائــع الإن�سانيــة الأ�سليــة. اإذ املحقــق اأن اخل�سونــة حرمــان مــن ال�سقل 

واملرونــة، ولكننا نخطئ كل اخلطــاأ اإن ح�سبناها حرمانًا مــن الرب والرحمة، 

لأن املــرء قــد يكون ناعم امللم�س وهو قا�س مفــرط يف الق�سوة، ويكون خ�سن 

امللم�س وهو رحيم مفرط الرحمة، ويغلب يف هذه احلالة اأن تكون خ�سونته – 

كما اأ�سلفنا يف ف�سل �سابق – درعًا ي�سرت بها موا�سع اللني يف خلقه، و�رشبًا 

من اخلجل اأن يطلع على ناحية فيه يتطرق اإليها ال�سعف وتنفذ منها الرماية. 

فاخل�سونة نقي�س ال�سقل والنعومة، ولي�ست نقي�س العطف والرحمة. وعمر بن 

اخلطــاب من اأفذاذ الرجال الذين تتجلى فيهم هذه احلقيقة اأح�سن جالء، حتى 

يف عالقاته بالأهل والن�ساء.

رحمــة عمــر رحمــة يف غــالف، ولي�ســت بالرحمــة املك�سوفــة لــكل ناظر 

ولم�ــس، ول تطــول بالنا�س ع�رشتــه حتى ينق�سع هذا الغــالف عن قلب وديع 

مفعــم بالعطــف واملــودة، مفّتح اجلوانب لــكل عاطفة كرمية ولــو مل تكن من 

ويلٍّ حميــم. فن�ســاوؤه الالئي عا�رشنه قد كلفن بحبــه ور�سني عي�سه لر�ساهن 

مبودتــه وعطفه، وكانــت اإحداهن التي �سميت العا�سيــة، و�سماها النبي عليه 
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لته ومل 
ّ
ال�سالم اجلميلة، ل تطيق فراقه، فاإذا خرج م�ست معه اإىل باب الدار فقب

تزل يف انتظاره.

وكانــت من ن�سائه عاتكة بنــت زيد، وهي على ق�سط وافر من اجلمال ومن 

ِتل فلم يكن بكاوؤها عليه كبكاء   يف رثائه حني قجُ
)1(

الدين ومن البالغة، توّلهت

كل زوجــة علــى كل زوج فقيد، وتعددت ق�سائدهــا يف تاأبينه بكالم ل يغيب 

عنه �سدق املدح ول �سدق احل�رشة، وهي التي قالت فيه:

هر وغيث املنتاب واملحروب  ع�سمة النا�س واملعني على الد 

 
(2(

قد �سقته املنون كاأ�س �سعوب قل الأهل ال�رصاء والبوؤ�س موتوا 

وقالت فيه: 

رءوف على االأدنى غليظ على العدا   اأخي ثـقـة يف النائبات منيب 

مـتى مـا يـقـل ال يـكـذب اللـه قوله   �رصيع اإىل اخلريات غري قطوب 

وقالت فيه:

 جـ�ســـد لــفـــف فــي اأكـفــانــه   رحمة اللـه على ذاك اجل�سد 

وقالت فيه:

ف�سهرتها وال�سـامتون هـجـود  جنومـهـا 
ّ
يا ليلة حـ�سبـت علي

فـاليوم حـق لعيني الت�سـهيد  قـد كــان ي�سـهـرين حـذارك مرة 

َكــى الرجــل هذا البكاء علــى ما يف عي�سه من ال�سظــف اإل ومن وراء 
ْ
ب

جُ
ول ي

خ�سونته مودة قلب تنفذ اإىل القلوب.

واأكثــف مــا تكون الدروع اأرق مــا يكون املو�سع الذي يليهــا واأخوفه من 

الإ�سابــة. فانظر اأيــن املو�سع احل�سني املحِمي فهنالــك املو�سع اللني الذي 

يخاف عليه، ول يخدعنك عن ذلك خادع من اإظهار اأو تظاهر غري م�سعور به، 

وغري مق�سود. اأين اأكثف ما تكاثفت الغلظة فيه من درع عمر التي عنيناها؟

املراأة ول نزاع!

1- توّلهت: كاد عقلها يذهب من �سدة احلزن.
2- �سعوب: ا�سم للمنية »املوت« �سميت كذلك لأنها تفرق اخلالئق.
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ّدت من دلئل �سدته عليها، ويف 
جُ
فعلــى املراأة كانت لــه غرية ا�ستهر بها وع

هــذا يقول ر�ســول اللـه �سلى اللـه عليه و�سلم: »اإن اللـه غيور يحب الغيور، واإن 

عمر غيور«.

وعلــى املــراأة ومــن املــراأة كان حــذره اأن تتخايــل للعيــون وتتــربج يف 

ها، 
َ
م�سطــرب الفتون. وكلمــا اأو�سى بو�سية فيها فاإمنا هــي الفتنة التي يتقي

فلمــا قال عليكم بالأبكار، مل يقل لأنهــن اأمتع واأن�رش، ولكنه قال عليكم بهن 

.
)1(

ا
ًّ
لأنهن اأكرث حبًا واأقل خب

�ــس من زواج امل�سلمــني ببنات الأعاجــم، مل يتوج�س لأنه حرام 
ّ

وملــا توج

بــل لأن »يف ن�ساء الأعاجم خالبة، فاإن اأقبلتــم عليهن غلبنكم على ن�سائكم«. 

فاخلالبة هي املحذور الذي يتقى.

وهنــا كثافــة الدرع فابحث هنا عــن منفذ احلذر. اإنك ل تبعــد كثرياً حتى 

تلم�ــس املو�ســع الــذي مت عليه الرجل حيــث قال: »لــو اأدركت عفــراء وعروة 

«. اأو مت عليه ال�سبي الذي عناه ابن اخلطاب حيث قال: »اأحب 
)2(

جمعت بينهما

اأن يكون الرجل يف اأهله كال�سبي، فاإذا احتيج كان رجاًل«.

ومتــى كان فــرط الغرية على املــراأة اأو احلــذر منها دلياًل علــى اأنها ذلك 

ال�سيء املهني، واإن قال الغيور احلذور بل�سانه اإنها ل�سيء مهني؟

وابحث عن جانب واحد مغلق اأو مقطوع من جوانب الرحم الذي ينبغي اأن 

يو�سل فاإنك لن جتده يف نف�س هذا الرجل بتة، واإن جهدت يف البحث.

فــكان ابنًا باراً ل ين�سى التحدث عن اأبيــه، ويعتز بذكراه على ما كان من 

ق�سوتــه عليه يف �سباه، ومل يزل يْق�ســم با�سمه حتى نهاه النبي، فانتهى وهو 

يقارب الكهولة.

وكان اأبًا يحب اأبناءه ويعرف وجد الآباء بالأبناء، وينزع الثقة من واٍل ل 

يحنــو على �سغــاره، اأمر بكتابة عهد لبع�س الولة فاأقبل �سبي �سغري فجل�س 

لــه، ف�ساأله املر�ّســح للولية: اأتقبل هــذا يا اأمري 
ّ
يف حجــره وهــو يالطفــه ويقب

لت اأحداً منهم ول دنا اأحدهم مني. فقال له 
ّ
املوؤمنني! اإن يل ع�رشة اأولد ما قب

1- اخلب: اخلداع.
2- عروة بن حزام: �ساعر من ال�سعراء الع�ّساق امل�سهورين و�ساحبته عفراء، مات �سهيد ع�سقه.



220

عمــر: ومــا ذنبي اإن كان اللـه عّز وجّل نزع الرحمة مــن قلبك. اإمنا يرحم اللـه 

من عباده الرحماء. ثم اأمر بكتاب الولية اأن ميّزق وهو يقول: اإنه اإذا مل يرحم 

اأولده فكيف يرحم الرعية؟

وكان كالب بــن اأميــة الكنــاين يف غزوة فا�ستــاق اإليه اأبــوه الَهِرم وحزن 

لغيابــه، وات�سل نبوؤه بعمر فكتب اإىل قائد اجلي�ــس ي�ستعيد كالبًا اإىل املدينة. 

ك باأبيك؟ قال: كنــت اأكفيه اأمره، 
ّ
فلمــا عاد ودخل عليــه �ساأله: ما بلغ من بــر

منها فاأريحها 
ْ
وكنت اأعتمد – اإذا اأردت اأن اأحلب لبنًا – اأغزر ناقة يف اإبله واأ�س

واأتركها حتى ت�ستقر، ثم اأغ�سل اأخالفها حتى تربد، ثم اأحلب له فاأ�سقيه.

ثــم بعــث اإىل اأبيه فجاء يــرتاوح يف م�سيته �سعيفًا ب�ــرشه، حمنيًا ظهره، 

ف�ساأله: كيف اأنت يا اأبا كالب؟ قال: كما ترى يا اأمري املوؤمنني. ثم جاءه بلن 

حَلبــه ابنــه ففطــن الرجل وقال وهــو يدين الإنــاء اإىل فمه: لعمر اللـــه يا اأمري 

املوؤمنــني اإين لأ�ســم رائحــة يدي كالب من هــذا الإناء! فقال عمــر: هذا كالب 

عنــدك حا�ــرش قد جئناك بــه، فوثب اإليه ابنــه، وطفق الأب الــذي مل يكد يراه 

لــه. وبكى عمر، واأمر كالبــًا اأن يلزم اأبويه ما بقيــا، وله عطاوؤه 
ّ
ــه ويقب

ّ
وي�سم

كاأنه يجاهد يف �سبيل اللـه.

ومــن حنانــه على الأطفــال، اأنه كان ي�سفــق عليهم اأن يحزنــوا يف لهوهم 

ولعبهم، فال يرتك اخلائف منهم حتى ياأمن على لهوه وحم�سول لعبه، فحدث 

�سنــان بــن �سلمة: اأنــه كان يف �سباه يلتقط البلح يف اأ�ســول النخل مع بع�س 

ق الغلمان وثبت هو يف مكانه، فلما دنا منه اأ�رشع 
ّ
ال�سبية، اإذ اأقبل عمر فتفر

قائاًل: يا اأمري املوؤمنني، اإمنا هذا ما األقت به الريح! قال عمر: اأرين اأنظر فاإنه ل 

. فنظر يف حجره ثم قال: �سدقت. اإل اأن ال�سبي مل يقنع بهذا حتى 
ّ
يخفــى علي

يحر�ســه اأمري املوؤمنــني اإىل بيته! فقال: يــا اأمري املوؤمنني اأتــرى هوؤلء الآن؟ 

 فانتزعوا 
ّ
واأ�سار اإىل ال�سبية الهاربني، ثم قال: واللـه لئن انطلقت لأغاروا علي

ما معي، فم�سى معه عمر حتى بّلغه بيته!

وكثــري على امل�سدقني املفرطني يف الت�سديــق اأن يعرفوا هذا عن عمر ثم 

ي�سدقــوا اأنه واأد بنتًا يف اجلاهلية على تلك ال�سورة الب�سعة التي انتقلت اإلينا 

يف بع�ــس الروايــات، وخال�ستها اأنــه ر�سي اللـه عنــه كان جال�سًا مع بع�س 

ال�سحابــة، اإذ �سحــك قلياًل ثم بكى، ف�ساأله من ح�ــرش فقال: كنا يف اجلاهلية 
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ن�سنــع �سنمــًا من العجــوة فنعبده ثم ناأكلــه وهذا �سبب �سحكــي، اأما بكائي 

فالأنــه كانت يل ابنة فاأردت واأدها فاأخذتها معي وحفرت لها حفرة ف�سارت 

ة.
ّ
تنف�س الرتاب عن حليتي فدفنتها حي

فهــي ق�سة يعتورهــا ال�سك من ناحية �سحكها ومــن ناحية بكائها، ومن 

ناحيــة اجتماعهمــا يف حلظة واحدة لتمكــني وا�سع الق�سة مــن التفرقة بني 

ع�ــرشي عمر يف جاهليتــه واإ�سالمه، واأدعى ما فيها مــن ال�سك، تلك اخلامتة 

التــي يتم بهــا اخرتاع الفجيعة والبلــوغ بها اإىل ذروتها، وهــي نْف�س الطفلة 

فرتها عن حلية اأبيها.
جُ

ال�سغرية تراب ح

فالواأد مل يكن بالعادة ال�سائعة بني جميع القبائل العربية، ومل ي�ستهر بنو 

عــدي خا�سة بهذه العــادة، ول ا�ستهرت بها اأ�رشة اخلطــاب التي عا�ست منها 

ّني اأبا حف�س  فيمــا نعلــم فاطمة اأخت عمر وحف�سة، اأكرب اأولده وهــي التي كجُ

با�سمها.

وقد ولدت حف�ســة قبل البعث الإ�سالمي بخم�س �سنوات فلم يئدها. فلماذا 

فَهم فيها كيف تنف�س الرتاب عن  واأد ال�سغرى املزعومة وهي يف ال�سن التي تجُ

حليــة اأبيها؟ وملــاذا انقطعت اأخبار هذه ال�سغرى املزعومــة فلم يذكرها اأحد 

من اإخوانها واأخواتها ول اأحد من عمومتها وخئولتها؟

مــا نح�سبهــا اإل اإحــدى جنايــات الإغــراب على مــن خلقــوا ويف �سريتهم 

مثــال لالإغراب والإعجاب. فهي اخرتاعة ت�سعفهــا خالئق عمر التي ل تتبّدل 

هــذا التبــدل من النقي�س اإىل النقي�ــس بني جاهليته واإ�سالمــه. وقد كان عمر 

يف جاهليتــه مل ي�سلــم بعــد يوم اأ�سفــق على اأختــه وهي داميــة الوجه، وكان 

يف جاهليتــه يــوم اأحب اأخــاه حبه املفرط وبقــي عليه. فلي�س وقــوع الق�سة 

املزعومــة يف اجلاهلية مانعــًا لغرابتهــا ومقربًا لت�سديقها، وغــري هذا الأب 

طاق. وهذا الأخ يطيق هذه الق�سوة التي ل تجُ

ن اأحــب اأبناءه كما اأحب عمر اأبنــاءه، واإن قلياًل من 
َ
اإن قليــاًل مــن الآباء م

ن اأحــب اأخًا كما اأحب عمر زيداً اأخاه، فما �سمــع ا�سمه بعد مقتله اإل 
َ
الإخــوة م

ته، وما هبت ال�سبا كما قال اإل وجــد ن�سيم زيد ومتّنى نْظم ال�سعر 
ْ

�سالــت عرب

لينظمه يف رثائه.

ن اأخل�س لأ�سدقائه وع�رشائه كما اأخل�س عمر 
َ
بل اإن قلياًل من الأ�سدقاء م



222

لــكل �سديق وع�ســري. وهو القائل: »لقاء الإخوان جــالء الأحزان«، وهو القائل 

حر�ســًا على املودة و�سنًا بهــا: »اإذا اأ�ساب اأحدكم وداً من اأخيه فليتم�سك به، 

فقلما ي�سيب ذلك«.

فاإذا اأردنا اأن ننقب عن و�سائج الرحم و�سالت املودة يف نف�س هذا الرجل 

املهيــب املخيــف فلننقب عنها يف ينابيعه اخلفية التــي ت�رشى منها وترقرق 

يف نواحيهــا، ول ننقــب عنها يف ال�سخور التــي تكتنفها وتطفو عليها وترفع 

اأعالمها.

اأو نحــن حريــون اأن ننقــب عنها بني هــذه ال�سخور والأعــالم، ولكن على 

 وب�ســرية. فال نقنــع منها براأي العني مــن بعيد اأو قريــب، ول نغرت مبا 
ٍّ

هــدي

تبديه كاأنه كل �سيء تتويه.

فمــا هذه ال�سخــور والأعالم التي كانت تروع الناظــر من هيبة عمر ومن 

مالمــح �سيماه؟ هــي مظهر قدرته علــى نف�سه ل اأكرث ول اأقــل، وهي احلار�س 

ب اإليها الوهــن واأن توؤخذ على حني 
ّ

اليقــظ الذي يحمــي تلك النف�س اأن يت�ــرش

ة، من حيث يخاف عليها.
ّ
ِغر

واملــرء ل يعت�ســم بقدرتــه على نف�سه وهــو اآمن، ول يوقــظ احلار�س على 

دخيلتــه وهو وادع يف �رِشبه. اإمنا يعت�سم بقدرته ويوقظ حار�سه حني يحذر، 

واإمنا يحذر من الطارق الذي ل ي�ستهني به ول يزال على رقبة منه.

وقد كان عمر بن اخلطاب اأكرث ما يكون اعت�سامًا بقدرته يف اأم�س الأمور 

بقلبــه و�رشيــرة طبعه: يف خ�سيــة اخلديعة من ناحية الــرتف واملتعة، فهو ل 

ي�ست�سلم ل�سهوة ماأكل وملب�س ول قنية دنيوية، ويف خ�سية اخلديعة من ناحية 

ل من اأن  ل مــن اأن يرى لهم رزقًا ل يعرف ماأتــاه، ويجفجُ ولــده واأهلــه فهو يجفجُ

نها لهــم النا�س يف 
ّ
يــرى لهــم اإباًل �سمانًا بــني الإبل العجاف خمافــة اأن ي�سم

مراعيهم، لأنهم ولد اأمري املوؤمنني وتلك اإبل اأبناء اأمري املوؤمنني!

وكان اأكــرث مــا يكــون اعت�سامــًا بقدرته حني يلمــح الفتنة الكــربى التي 

يقتــدر بها �سيطــان الغواية. وتلك هــي املراأة ل فرق بــني خيارها و�رشارها، 

فمن �رشارها ا�ستعذ باللـه! ومن خيارها كن على حذر!

ل عنه، 
َ
واإذا اعت�سم عمر بن اخلطاب بنف�سه فانتظر �سيئًا واحداً لن جتد ِحو

وهــو تقديــره العدل تقديــر اخلائف اأن يزيد فيــه �سعرة اأو ينق�ــس منه �سعرة. 



223

فمتــى اعت�سم بنف�سه ا�ستيقظ وانت�رش، ومتــى ا�ستيقظ وانت�رش فللحق يقظته 

ويف �سبيل احلق انت�ساره.

يعر�ــس �ساأن املــراأة فهو الغيور احلــذور، وهو الواقف علــى امليزان فيما 

تعطاه وفيما تعطيه، فال هي بظاملة ول مظلومة يف كل اأمر يرجع اإليه.

 حليائها وخفرها، ومن حقها 
َ

غــن فمــن همه كان األ تظلم ل�سعفها، ول تجُ

ْكــره على زواج الرجل القبيح تب لنف�سها مــا يحبه الرجل لنف�سه،  عنــده األ تجُ

واأن يعــرف لها عذره حيث يعــرف للرجل عذره يف ال�سلة بينها وبينه. ف�سمع 

مرة اأعرابية تن�سد:

 فـتلـكـم عـنـد ذلـك قـــرت 
(1(

نقاح فمنهن َمن ت�سَقى بعـذب مبــــرد 

اأجاج ولوال خ�سية اللـه فـــــــــرت    
(2(

ومنهن َمن ت�سَقى باأخ�رص اآجن

ه بني 
ّ

فتوهــم يف زوجها عيبًا واأر�سل يف طلبه فــاإذا هو متغري الفم، فخري

خم�سمئة درهم وطالقها، فقبل الدراهم وطلقها.

و�سمع امراأة من وراء بابها تن�سد:

واأرقــنـي اإال خــلـيــل اأالعـبـه  تطاول هذا الليل ت�رصي كواكبه 

لزلزل من هذا ال�رصير جوانبه  فـواهلل لـوال اهلل ال �سـيء غـيـره 

ف�ســاأل عــن زوجها فعلم اأنه خــرج يف غزوة طالت غيبته فيهــا، فاأمر بعد 

ذلك األ تطال غيبة الأزواج يف الغزوات.

وكان يقبــل �سكــوى املــراأة من زوجها الــذي يهمل النظافــة والزينة، لأن 

الن�ساء »يحبن اأن تتزينوا لهن كما تبون اأن يتزيّن لكم«.

 قبل البناء بهــا، يوهمها اأنه 
)3(

وقِبــل �سكوى املــراأة من زوجها اخلا�ســب

�ساب وهو موخوط الراأ�س بال�سيب، فاأوجعه �رشبًا وقال: غررت القوم.

ج مع املــراأة مثل هذا التحــرج اأن ت�سرت مــن �سريتها ما ل 
ّ
ومل يكــن يتحــر

ي�ســري �ــرشه اإن عاق زوجها. فكا�سفه رجل باأمر ابنــة له اأ�سلمت واأ�سابها حد 

1- النقاح: املاء العذب ال�سايف.
2- الأجن: املاء املتغري الطعم واللون، والأجاج: املالح املر.

اأو نحوه. 3- اخلا�سب: الذي يخ�سب باحلناء 
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مــن حــدود اللـه، فهمــت اأن تذبــح نف�سها، فاأدركهــا اأهلها وقــد قطعت بع�س 

، فربئت وتابت وا�ستقامت علــى الهداية. ف�ساأله: اأاأخرب القوم الذين 
)1(

اأوداجهــا

يخطبونهــا مبا تقدم من �سريتها؟ قال: ويلك! اأتعمد اإىل ما �سرته اللـه فتبديه؟ 

واللـــه لئن اأخــربت ب�ساأنها اأحــداً من النا�ــس لأجعلنك نــكاًل«. انكحها نكاح 

العفيفة امل�سلمة«.

ىل عنــده ببع�س املحابــاة حني ل �سري يف املحابــاة. وقد عاهد 
ْ
فهــي اأو

النا�س فيما عاهدهم عليه »ليمنعن الن�ساء اإل من الأكفاء«.

ونــرى اأنه ق�سى يف اخلالف بني الــزوج والزوجة بالقول الف�سل يف بناء 

 بطالق امراأته لأنه ل يحبها: اأو كل 
ّ
الأ�رش وتعمري البيوت، حيث قال لرجل هم

ِني على احلب؟ فاأين الرعاية والتذمم؟«.
جُ
البيوت ب

 بربات البيوت مل يدركه متحذلقــة الع�رش الذين يلغطون باحلب 
ٌّ
فاإنــه لرِب

والزواج، ويجهلون اأن الرعاية والتذمم اأقمن بالدوام والتعمري من زواج يبَنى 

على احلب وحده، لأن احلب منوط بالأهواء التي تتغري بني اآونة واأخرى، واأما 

مناط الرعاية والتذمم فهو الأخالق التي قّل اأن يطراأ عليها تغيري.

وفد ا�ست�سار الن�ســاء فيما يح�سن، كما ا�ست�سار الرجال فيما يح�سنون، ومل 

، ومن 
)2(

يتعــال قــط اأن يرجع عن خطئه اإذا ردته عنه امــراأة بالبينة ال�سادعة

ذاك اأنــه نهــى النا�ــس يف بع�ــس خطبه اأن يزيــدوا مهور الن�ســاء على اأربعني 

اأوقية، ف�ساحت به امراأة فط�ساء من �سفوف الن�ساء: ما ذاك لك؟ فلم ياأنف اأن 

واْ  ذجُ خجُ
ا َفاَل َتاأْ

ً
َنّ ِقنَطار َداهجُ

ْ
 اإِح

ْ
م تجُ ْ

اآَتي
َ
ي�ساألها: ومَل؟ قالت: لأن اللـه تعاىل يقول: »و

ِبيًنا« فرجع عن خطئه واعرتف ب�سوابها.
جُّ
ا م

ً
اإِْثم

َ
َتاًنا و

ْ
ه

جُ
وَنهجُ ب ذجُ خجُ

ًئا اأََتاأْ
ْ
ِمْنهجُ �َسي

فما للمراة من حق تعطاه، وما لي�س لها بحق ل تعطاه وتذاد عنه.

والــذي لي�ــس لهــا بحــق يف راأي عمــر – وراأي كل رجــل ذي رجولة – األ 

تتعر�س لعمله الذي ل تفقهه، ول يرجع اإليها يف مثله، ول �سيما اإن كان �ساأنًا 

مــن �ســوؤون الدولة، ومهمة من اأخ�س مهام الرجال، فت�سفعت له امراأة يف واٍل 

1- الأوداج: جمع ودج وهو عرق يف العنق.
2- البينة ال�سادعة: املراد البينة التي تملك على الإذعان والت�سديق.
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 عليه؟ فالتفت غا�سبًا وقال لها: وفيم اأنت وهذا؟ 
)1(

 ت�ساأله: فيم وجدت
ّ

مق�ــرش

اإمنــا اأنت لعبــة يلعب بك ثم ترتكني! كلمــة ل تلب�س القفــاز الناعم، ومل يخلق 

القفاز الناعم ليلب�س يف كل حني.

ها، وهذا الذي كان 
ّ
والــذي لي�س بحق للمراأة اأن تعلو كلمتها على كلمة ولي

ينكــره عمر على اأهل املدينة، حيث قال »كنا مع�رش قري�س نغلب الن�ساء، فلما 

تقدمنــا على الأن�سار اإذا هم قوم تغلبهــم ن�ساوؤهم، فطفق ن�ساوؤنا ياأخذن من 

اأدب ن�ســاء الأن�سار. و�سحــت على امراأتي فراجعتني، فاأنكــرت اأن تراجعني. 

قالــت: ومَل تنكــر اأن اأراجعــك؟ فواللـــه اإن اأزواج النبي �سلى اللـــه عليه و�سلم 

لرياجعنه، واإن اإحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فاأفزعني..«.

نعــم هــذا مفزع لعمر، وقد كان ول ريب مفزعًا لر�ســول اللـه اأن تعلو كلمة 

علــى كلمتــه يف بيتــه، لكن طريقــة حممد يف تغليــب الكلمة طريقــة نبي يوؤم 

متبعيــه، وطريقة عمر طريقة مريد موؤمت بنبــوة، ول جناح على عمر األ يلحق 

ب�ساأو حممد يف كل ما �سبق اإليه.

فمحمد اإن�سان عظيم، وعمر رجل عظيم، وهذا هو الفارق بينهما كما بيّناه 

يف منا�سبة �سابقة. واإمنا الفارق بينهما يف هذه املنا�سبة التي نحن ب�سددها، 

اأن الرجل العظيم يرحم املراأة كما يرحمها اجلندي يف معر�س القوة والن�سال، 

ولكنــه ياأنف اأن ي�ستكني ل�سلطانها يف معر�ــس الهوى والفتنة، فيك�رشها ول 

ينك�رش لها اإذا حلت يف الغرور وانطلقت يف عنانه. ومن ثم ا�ست�سغر عمر ولده 

نف�سه – عبد اللـه – لأنه عجز عن تطليق زوجه فلما، اأ�ساروا عليه با�ستخالفه، 

قال ملن كلمه يف ذلك: ويحك! كيف اأ�ستخلف رجاًل عجز عن طالق امراأته!«.

اأمــا الإن�سان العظيم فهــو ي�سمل �سعف الإن�سانية كله ويعطف عليه. ومنه 

�سعف املراأة يف غرورها واعتزازه بدلل ال�سعف على القوة، لأنه يف حقيقته 

 
ّ

اعتزاز مبكانها منها وتقدير لتلك القوة يف بع�س نواحيها. فهو يرى يف تكرب

املــراأة اإذا كانت كبرية عنــده نوعًا من العرتاف بكربه، وهو ل يقف معها يف 

ميدان الإن�سان كله والإن�سانية جمعاء.

علــى اأن �ســاأن الرجل مع املــراأة ل يظهر من راأي الرجل فيهــا، كما يظهر 

دة«.
ْ

1- وجدت عليه: »غ�سبت« من »الوج
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من راأيها فيه، فبعد معاملة عمر للمراأة وقوله فيها، يبقى له �ساأن يف عاملها 

يظهر لنا من راأيها هي فيه.

وقد اأكربت �سيدة ن�ساء الع�رش عمر فو�سفته باأنه كان ن�سيجًا وحده، وهى 

عائ�ســة ر�سي اللـه عنها، وجمعت ال�سفــاء بنت عبد اللـه بع�س �سفاته فقالت 

اإنه »كان اإذا تكلم اأ�سمع، واإذا م�سى اأ�رشع، واإذا �رشب اأوجع، وهو النا�سك حقًا. 

 الإ�سالم.
َ
ِهي

َ
و�ساحت اأم اأمين مر�سعة النبي يوم اأ�سيب: اليوم و

وعلينــا نحــن اأن ن�ساأل املراأة يف ع�رش عمر عــن مثال الرجل يف ع�رشنا، 

ول ن�ســاأل فيــه ن�ساء زمان غــري ذلك الزمان. ومــا نخالنا نعــرف راأي املراأة 

يومئذ يف الرجل الذي يكرب يف عينها كما نعرفه من امراأة هي هند بنت عتبة، 

زوج اأبي �سفيان واأم معاوية، فلي�س اأقدر منها على اجلواب ول اأ�رشح فيه.

جاءهــا اأبوهــا ي�ساورهــا يف رجلني من قومهــا يخطبانهــا، فا�ستخربته 

عنهمــا فقال ي�سفهمــا »اأما اأحدهما ففي ثروة وا�سعة مــن العي�س، اإن تابعته 

تابعــك، واإن ملــت عنه حط اإليــك، تكمني عليــه يف اأهله ومالــه. واأما الآخر 

 
)1(

ــع عليه، منظور اإليــه يف احل�سب احل�سيب والراأي الأريب، مدره اأرومته
ّ
فمو�س

عة ول يرفع ع�ساه عن اأهله«. وعز ع�سريته، �سديد الغرية ل ينام على �سِ

ة، فما ع�ست اأن تلني بعد اإبائها 
ّ
فقالــت: »يا اأبت! الأول �سيد م�سيــاع للحر

 وخافها اأهلهــا فاأمنت؟ 
)2(

وت�سيــع تــت جناحــه اإذا تابعها بعلهــا فاأ�ــرشت

�ســاءت عنــد ذلك حالها، وقبح عند ذلك دللها، فــاإن جاءت بولد اأحمقت. واإن 

 بعد! واأما 
ّ
ــه علي

ّ
. فاْطو ذكر هذا عني ول ت�سم

)3(
اأجنبــت فمــن خطاأ ما اأجنبــت

، واإين لأخــالق مثل هذا ملوافقة. 
)4(

الآخــر فبعــل الفتاة اخلريدة احلــرة العقيلة

فزوجنيه«.

ونحــن نح�ســب هذا راأي املراأة النجيبة يف زمان عمــر، ولو �سئنا حل�سبناه 

راأيها يف كل زمان على اأن ت�سمره بباطن القلب ول تلقيه بطرف الل�سان. فاإن 

1- املدره: ال�سيد ال�رشيف املقدم يف الل�سان واليد، والأرومة: الأ�سل.
2- الأ�رش: البطر.

اأحمق، واأجنبت: ولدت جنيبًا. اأحمقت: ولدت   -3
4- اخلريدة: العذراء فيها حياء وخفر، والعقيلة: الكرمية.
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زادت خ�سونة العي�س يف بيت عمر على القدر الذي تر�ساه املراأة، فهي خ�سونة 

غري حمقورة ال�سبب، لأنها ل ت�سب على عمر »الزوج« من ناحية حتى ت�سب 

لعمــر »الرجــل« مــن ناحية اأخرى. اإذ هــي مل تاأت من قلة القــدرة على العي�س 

واإمنــا جاءت من كــرثة القدرة على النف�س، وهي خليقــة تعجب بها املراأة يف 

الرجل الذي تكربه، لأنها من اأقوى خالئق الرجولة فيه.

ولي�ــس لدينــا بيان واف عــن الن�ساء الالتي تــزوج بهن عمــر يعيننا على 

التمييــز بني �سماتهــن والبحث يف املبا�ســم ال�سخ�سية التي يتعــددن فيها اأو 

يختلفن، ويجيز لنا اأن ن�سهب يف الكالم عن موقع كل منهن من نف�سه، واأثرها 

يف حياتــه، ومبلغ حظوتها عنده، و�سبب هذه احلظــوة يف راأيه و�سعوره، وما 

يــدل عليه جميع ذلك من نوازع فطرته وذوقه. فقد �سكت التاريخ و�سكت عمر 

عــن كل بيــان واٍف يف هذا الباب، فلم تبق لدينا منه اإل اأ�سماء واأعوام ونوادر 

مقت�سبــات، ل ت�ساعدنا على تكوين �سمات وا�سحــات ف�ساًل عن التفرقة بني 

تلك ال�سمات.

غــري اأننــا نعتقــد اأن التاريخ مل يفقدنــا �سيئًا كثــرياً يف هذا البــاب، لأننا 

�ــس مــا فقدناه بالقيا�ــس اإىل ما عرفناه، فــال نخطئ اإذا 
ّ
م�ستطيعــون اأن نعو

رجحنــا اأن �سمــات هوؤلء الن�ســاء جميعًا تدخل يف نطــاق الو�سف الذي كان 

ي�ستحبه عمر يف املراأة ول يطيق منها اأن تخالفه وتخرج عليه.

فاأف�ســل مــا كان ي�رشطــه يف املــراأة اأن تكــون ولــوداً ودوداً، واأل تعــاب 

باحلمــق في�ــرشي حمقها يف دمــاء وليدها، اإذ »مل يقم جنــني يف بطن حمقاء 

 كما قال.
)1(

ت�سعة اأ�سهر اإل خرج مائقًا

اأمــا ذوق اجلمــال، فقــد كان عمر فيه كمــا كان يف جميــع خالئقه عربيًا 

بحتــًا، ي�ستملح ما ي�ستملحــه كل عربي �سميم، وي�ستح�ســن احل�سن عنده وهو 

 فاإن 
)3(

 عيناء
)2(

ى عنــه اأنه قال: »تزوجها �سمراء ذلفاء
َ
اأعلــم من املالحة ويرو

1- املائق: الأحمق الغبي.
2- �سغرية الأنف.

3- عيناء: ح�سنة العني وا�سعتها.
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 فعلــى �سداقها« واأنه قــال: »اإذا مت بيا�س املــراأة يف ح�سن �سعرها 
)1(

فركتهــا

فقــد مت ح�سنها«، وهذان همــا املالحة واحل�سن كما و�سفــا يف ال�سعر العربي 

من قدمي اإىل حديث.

ومــن القليل الذي بقي لدينا من اأخبــار ن�سائه، نعلم اأنه كان موفور احلظ 

مــن هــذا اجلمال يف الزوجات، فقــد و�سف اأكرثهن باحل�ســن البارع، و�رشب 

املثل مبالحة اإحداهن بني ن�ساء قري�س وهي قريبة بنت اأبي اأمية بن املغرية، 

 يف ماأثــور احلديث ال�رشيــف، اأن �سعد بن عبادة قــال يومًا يف ح�رشة 
َ

فــرِوي

النبــي عليه ال�سالم: »هل راأيت بنات اأبي اأمية بن املغرية؟ هل راأيت قريبة؟«، 

وهي اإحدى زوجات عمر قبل اإ�سالمه.

يت بهذا ال�ســم جلمالها، وكان ا�سمها يف 
ّ
م

جُ
وروي اأن جميلــة بنــت ثابت �س

اجلاهليــة عا�سيــة، فكرهته بعــد اإ�سالمها، و�ساألــت عمر ثم �ساألــت النبي يف 

 
َ

ِوي
جُ
تغيــريه فاتفقا على ت�سميتها بو�سفها ونوديــت بعد ذلك با�سم جميلة. ور

ن مع ما رزقته 
ْ
عــن عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل، اأنهــا اأعطيت �سطر احل�س

 مثل ذلك عن زوجات اأخريات، واإن مل يتفوقن 
َ

ِوي
جُ
مــن الف�ساحة والتقــوى. ور

هذا التفوق امل�سهور.

ومــن اأخبــار زوجاتــه، اأنه طلــق اثنتني من اأ�سهــر ن�سائــه باجلمال وهما 

ج الأوىل وطلقها قبل اإ�سالمه، وتزوج بالثانية وطلقها بعد 
ّ
قريبة وجميلة. تزو

اإ�سالمــه، ول ندري على التحقيق ما �سبب تطليق هاتني الزوجتني اجلميلتني، 

فهل هو دلل اجلمال �ساق به �سدر عمر وهو على �سمو�س املراأة غري �سبور؟ 

لعلــه ذاك، ولعل الــذي اأبقى عاتكة بنــت زيد يف ع�سمته اأنهــا جتاوزت دلل 

ال�سغر حني بنى بها، اأو غ�ست دللها بالفطنة والتقوى.

وكذلــك بقيت يف ع�سمتــه اأم كلثوم بنت علي بن اأبــي طالب وهي جميلة 

اه با�سم اأخيه زيد الذي كان يحبه ويذكره ويطيل 
ّ
�سغــرية، وولدت له ابنًا �سم

البــكاء عليه، واأعّزها عنده الن�ســب والأدب واملحافظة على اآ�رشة النبوة، فلم 

يفرتقــا يف احلياة ومل ين�سب بينهما خــالف اإل حني جاءتها الهدية من ملكة 

الروم ف�سمها اإىل بيت املال.

اأبغ�ستها وتركتها. 1- فركتها: 
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ولــه مع اإحدى اأولئك الزوجــات ق�سة �سغرية ل يفوتنا اإيرادها يف الكالم 

على حياته اخلا�سة لأنها كثرية الدللت عليه: تدل على عمر يف اأبوته، وتدل 

رة طبعه، وتدل على عمر يف مثوبته اإىل احلق كلما وجب اأن 
ْ
علــى عمــر يف �سو

يثوب اإليه.

فقد طلق جميلة وله منها ولد �سغري، فراآه يومًا يلعب مع ال�سبيان فحمله 

بــني يديه، فاأدركته جدته ال�سمو�س بنت اأبي عامر، وجعلت تنازعه اإياه حتى 

انتهيــا اإىل اأبــي بكر ر�سي اللـه عنــه، وهو خليفة، فقال له اأبــو بكر: خّل بينه 

وبينها فهي حا�سنته، فرده اإليها ومل يراجعه بكلمة.

ولعمري اإن يف هذه الق�سة ال�سغرية من الدللة عليه ملا يغني عن ق�س�س، 

وفيها عمر اإن�سان عطوف وفيها عمر رجل �سوار الطبيعة، وفيها عمر �ساحب 

رة جاوزت حد العــدل والإن�ساف، وهذا 
ْ
خلــق مكني يكبح مــن طبيعته كل �سو

هو عمر يف �ستى نواحيه.

وقــد تــدل هذه الق�سة على �سيء يربئه من بع�س اللــوم يف تطليقه اأم هذا 

ها ال�سمو�ــس، وكاأنهما - كمــا ينبئ عنهما 
ّ
الولــد، فا�سمهــا عا�سية وا�ســم اأم

هــذان ال�سمان – من اأ�رشة تباهي بدلل بناتها و�سمو�سهن، وتختار لهن من 

الأ�سماء ما يدل على هذه اخل�سلة، وقد ي�سيف اإىل توكيد هذه اخل�سلة فيهن، 

يتنى با�سم 
ّ
اأن عا�سيــة غ�سبــت حني اختار لها عمر ا�سم جميلة وقالت له: �سم

اين 
ّ
الإماء! ثم اختار لها النبي هذا ال�سم فقالت: يا ر�سول اللـه! اأتيت عمر ف�سم

جميلة فغ�سبت، قال عليه ال�سالم: اأو ما علمت اأن اللـه عز وجل عند ل�سان عمر 

وقلبه؟

فكاأنهــا ن�ســاأت يف قوم يعتقــدون اأن التح�ســني والرتغيب، اإمنــا هما من 

�ســاأن الإمــاء، واأن ال�سمو�ــس والع�سيان األيــق باحلرائر واإن اأحبــن اأزواجهن 

واأحبوهــن، فــاإن كان تطليقهــا ماأخذاً على عمــر فقد تكون فيــه ماآخذ عليها 

تف�رش لنا افرتاقهما بعد ما اأحبها واأحبته.

ت عينه بهم لأنه 
ّ
ورزق عمــر الذرية من ذكور واإناث جنباء وجنيبات، فقر

كان كاأهل البداوة كافة ي�ستكرث من الذرية ويو�سي النا�س اأن ي�ستكرثوا منها، 

وكانــوا جميعًا عنده مبكان احلب واملودة ل يخ�ســى النحراف عن العدل من 

جانــب كما يخ�ســاه من جانب هذه الذرية اأو جانب اأهلــه على التعميم، ولهذا 
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زة حق من احلقوق، فيبلغهم اأنه قد نهى 
ْ
كان يجمعهــم اإذا نهــى النا�س عن حو

عنه ويذّكرهم »اإن النا�س ينظرون اإليكم نظر الطري اإىل اللحم«، ويق�سم لهم لئن 

فعله اأحد منهم لي�ساعفن عليه العقوبة!

ولي�س بنا اأن نح�سي فتاواه واأق�سيته يف حما�سبة اأهله اأو حما�سبة اأبنائه 

خا�سة قبل �سائر اأهله. فذلك عمل له مل ينقطع عنه طوال حياته، ولكنا نكتفي 

مبثــل من اأمثال عديــدة متواترة وهو ق�ساوؤه يف اجتــار اأبنائه مبال من بيت 

مال امل�سلمني، وذاك اأن ابنيه عبد اللـه وعبيد اللـه خرجا يف جي�س اإىل العراق، 

فلمــا قفال نــزل بالب�رشة وذهبا اإىل اأبي مو�سى الأ�سعــري وهو اأمريها، فقال 

لهما: لو اأقدر على اأمر اأنفعكم به؟ ثم عر�س عليهما اأن يحمال اإىل اأبيهما ماًل 

مــن مال اللـه، في�سرتيــا به متاعًا من العــراق يبيعانه باملدينــة، ثم يوؤديان 

لفه؟ ثم 
ْ
راأ�ــس املال ويكون لهما الربح. فلما علم عمــر �ساألهما: اأكل اجلي�س اأ�س

اأمرهما اأن يوؤديا املال وربحه، ف�سكت عبد اللـه وقال عبيد اللـه: ما ينبغي لك 

؟ فاأخذ راأ�ــس املال ون�سف ربحه، واأخذ 
)1(

يــا اأمري املوؤمنني لو جعلته قرا�سًا

ابناه ن�سف ربح املال.

واإمنــا كان عمر يتقي حماباة الولة لأبنائــه وذويه واإقرار هذه املحاباه 

باإذنه، ولكنه كان يقرت�س من بيت املال ليتجر ويربح ما يعي�س به يف اأهله، 

ويلجــاأ اإىل التجــارة لقلة رزقــه الذي فر�ســه لنف�سه من بيت مــال امل�سلمني، 

وقــد فر�س رزقه لنف�ســه بعد م�ساورة اأ�سحاب ر�سول اللـــه، فقال عثمان: كل 

: ما ي�سلحك وي�سلح عيالك باملعروف، واإن اأي�رشت ق�سيت. 
ٌّ
واطعم، وقال علي

وكان يقرت�ــس فيع�رش فيتاأخر ق�ســاوؤه، فياأتيه �ساحب بيت املال وي�ستد يف 

تقا�سيــه، فيحتــال عمر ويوؤجلــه اإىل اأن ي�ستحق عطاءه مع عطــاء امل�سلمني، 

نه.
ْ
في�سد به دي

مع هذا كان ي�سفق اأن يقرت�س من بيت املال اإل اأن يتعذر عليه القرتا�س 

من بع�س �سحبه. فاأر�سل مرة اإىل عبد الرحمن بن عوف يف طلب اأربعة اآلف 

 اإىل ال�سام، فعاد الر�سول يقول له: خذها من بيت املال 
)2(

هز بها عرياً
ّ
درهم يج

اإليه ماًل ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما �رشطا. اأي دفع  1- القرا�س: قار�سه قرا�سًا، 
2- العري: الإبل التي تمل الزاد.
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ثــم ردهــا! و�سق ذلك عليه فلقي �ساحبه وعلم منــه �سدق ما بلغه فقال: اأفئن 

مــت قبل اأن جتيء قلتم اأخذها اأمري املوؤمنني دعوها له. واأوخذ يوم القيامة؟: 

»ل.. ولكنــي اأردت اأن اآخذهــا من رجل حري�س �سحيــح مثلك، فاإن مت اأخذها 

من مرياثي«.

وحــدث مــا توقعه من جمــيء الأجل قبل �ســداد ديونه جميعــًا فلم ي�سغله 

املــوت ول �سغلته كبار اخلطوب التي ي�سطلــع بت�رشيفها قبل موته اأن ي�ساأل 

عــن ديونه ويو�سي ب�سدادها من ماله ومال اأهله، وقال لبنه: »اإن وّفى به – 

اأي الديــن – مــال اآل عمر فاأده من اأموالهم، واإل فا�ساأل بني عدي، فاإن مل تِف 

 اإىل غريهــم«. وكان عبد الرحمن بن 
)1(

اأموالهــم فا�ســاأل فيه قري�سًا ول تعدهم

عوف حا�رشاً فاأ�سار عليه مقرتحًا اأن ي�ستقر�سها من بيت املال حتى توؤّدى، 

فلــم يقبــل عمر، ودعا بابنه عبد اللـه فقال: ا�سمنهــا! ف�سمنها، ووّفى بوعده. 

فلــم يدفــن اأبوه حتى اأ�سهــد بها على نف�ســه اأهل ال�سورى وعدة مــن الأن�سار، 

ِمل املال اإىل عثمان، واأح�رش ال�سهود على الرباءة 
جُ

وما انق�سى اأ�سبوع حتى ح

يت زمنا با�ســم دار الق�ساء، 
ّ
بدفعــه، وقــد بيعت لعمــر دار يف هذا الديــن و�سم

نه.
ْ
لأنها بيعت يف ق�ساء دي

ن لهو اأعظم ال�رشفــني. واأي�رش من ذلك 
ْ
ولأن ميــوت عمــر مدينًا موّفــى الدي

�رشفًا اأن ميوت غنيًا بغري دين.

اأي ل جتاوزهم وترتكهم لت�ساأل غريهم.  -1
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َملة �سورة ُمْ

�سحبنا عمر بن اخلطاب يف حالت كثرية تختلف فيها �سور الرجال.

�ــرشه وعالنيتــه، ويف بيتــه  واإ�سالمــه، ويف  �سحبنــاه يف جاهليتــه 

وحكومتــه، ويف دينه وثقافته، ويف ات�ساله باللـــه وات�ساله بالنا�س. فاإذا 

ال�ســورة املجملــة من جميع هذه ال�ســور املختلفة �ســورة رجل عظيم من 

معدن العبقرية والمتياز بني النا�س على اختالف الع�سور، واإذا هو �ساحب 

مناقــب واأخــالق من اأنبل ال�سفــات الإن�سانية توافقت فيــه على قوة نادرة 

وتالقت فيه اإىل غاية واحدة: وهي اإحقاق احلق واإدحا�س الباطل، وو�سمته 

جميعــًا ب�سمــة اجلندية املجاهــدة التي تمي احلدود للنا�ــس وتميها من 

النا�س، وهو هو يف طليعة من يحمي ويف طليعة من يحتمي على ال�سواء.

ور�سخــت يف طويته خليقــة امل�ساواة يف العدل حتــى اأ�سبح يتجرد من 

نف�سه اأو يجرد منها �سخ�سًا اآخر غريبًا عنه ل فرق بينه وبني اأحد يف حدود 

اللـــه وحرماتــه، ومتكنت هــذه اخلليقة منه حتــى جرت علــى ل�سانه عامداً 

وغــري عامــد، فكان يتكلم عــن نف�سه كما يتكلــم عن غريب: بٍخ بــٍخ يا عمر! 

ويحــك يا ابــن اخلطاب؟ ماذا يقــول عمر! وهذا فالن بن عمــر ولي�س بفالن 

ولــدي. اإىل اأ�سبــاه هذه التجريدات التي تنبعث فيه مــن خليقة الت�سوية بني 

جميع النا�س، وبينهم وبني نف�سه قبل جميع النا�س.
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وكانــت فيــه خ�سونــة الأقوياء ال�رشحــاء، ولكنه كما قــال عارفوه من 

ال�سحابــة »باطنــه خري مــن ظاهره« اأو كما قــال فيه ال�سديــق من الكالم 

فحواه اأن مبغ�سيه هم املبغ�سون للخري.

وكان لــه حمبون من كرام النا�ــس ل يعدلون بحبه حب اأحد من اأمثاله، 

فــكان عبــد اللـه بــن م�سعود يقول: »لو اأعلــم عمر كان يحب كلبــًا لأحببته. 

 قد وجدت فقد عمر«.
)1(

واللـه اإين لأح�سب الع�ساة

والغالــب يف اأمثال عمر من اأ�سحــاب الطبائع القوية املهيبة اأن تجب 

عنهــم الهيبــة األفــة الغربــاء الذيــن ل يختلطون بهــم يف ال�ــرش والعالنية، 

بــل تجــب عنهم األفــة الأقربني يف كثري مــن الأحيان، لأنهــم من تفردهم 

بال�رشاحة واحلق يف عزلة دائمة بني األ�سق النا�س بهم واأقربهم اإليهم:

فاإنك يف هذا الأنام غريب  اأعادك اأن�س املجد من كل وح�سة   

هون اإل عمن خطاأ اأو ح�سد لئيم. وكان عمر على التخ�سي�س 
َ
ولكنهم ل يكر

ممــن ل يثــريون �سعــور الكراهيــة يف قلــب اإن�ســان، لأنــه كان علــى عظــم 

»�سخ�سيته« مربءاً من العن�رش ال�سخ�سي، يف معاملة الأ�سدقاء واخل�سوم، 

واإمنا ينجم العداء ال�سديد من الإح�سا�س بهذا »العن�رش ال�سخ�سي« ومقابلته 

مبثله مقابلة ا�سطدام وانتقام.

فالذيــن كانوا يذوقون اإن�ساف عمر كانوا ي�ستمرئونه ويحبونه، والذين 

ال 
ّ
كانوا يذوقون عقابه كانوا ل ي�سعرون بعمر بن اخلطاب معاقبًا لهم �سو

عليهم، واإمنا ي�سعرون مبيــزان ال�رشيعة من�سوبًا على روؤو�سهم، ويت�ساوون 

فيــه وعمــر واأبنــاء عمر لو وجــب العقــاب. فال مو�ســع هنــا لل�سغينة ول 

ل�سطدام النف�س بالنف�س واحتدام احلزازة باحلزازة.

ولهــذه اخل�سلــة ذكره باحلــب والإعجاب مــن ابتلوا بعدله اأ�ســد ابتالء، 

وانطبعت نفو�سهم على الدهاء اأو الهجاء.

فعمــرو بن العا�س ومعاوية كانا يثنيان عليه و�سد ما ابتليا يف حياته 

ب�رشبات عدلــه وهيبته، واحلطيئــة اأْهجى ال�سعراء واأبخلهــم بالثناء، كان 

رفاقــه يذكرونه ا�سم عمر بعد موته فريتعب ثم يهداأ فيقول: يرحم اللـه ذلك 

اأي: حزنت عليه. 1- جمع ع�ساهة، وهو �سجر كبري له �سوك. ووجدت 
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املرء! ثم يثني عليه.

وقــد قال عمرو بن العا�س اإذ راأى عمر يبكــي ل�ستعطاف احلطيئة اإياه 

يف �سجنــه: مــا اأظلت اخل�رشاء ول اأقلــت الغرباء اأعدل مــن رجل يبكي على 

تركه احلطيئة!

وقــد �ســاء القدر اأن ميوت عمــر قتياًل فال يكون قتله دليــاًل على بغ�ساء 

»�سخ�سيــة« اأو خلة ترتبط بحياته الفردية. فاإمنــا البغ�ساء »الوطنية« هي 

علــة التاآمر على قْتله بني املغلوبني يف ميدان القتال على التحقيق، وهكذا 

كل بغ�ســاء بقيــت بعد موته مقرونة بذكراه فاإمنا هــي يف اأ�سلها »بغ�ساء 

وطنية« كامنة وراء الدعاوى الطائفية واملجادلت املذهبية، واإن تطاولت 

الأيام.

فاملعلــوم اأن عمــر مــات بطعنات مــن خنجر فــريوز »اأبي لوؤلــوؤة« من 

�سبايــا الفر�ــس باملدينة، واإن فريوز هــذا جاء عمر قبل مقتلــه باأيام ف�سكا 

اإليــه موله املغرية بن �سعبة، لأنه فر�س عليه خراجًا درهمني يف كل يوم، 

ف�ساألــه عمر عن �سناعته فاأنباأه اأنه »جنار نقا�ــس حداد«. فلم ي�ستكرث عمر 

ن ي�سنع هذه الأعمال، وقال له: قد بلغني اأنك تقول: »لو 
َ
هــذا اخلراج على م

اأردت اأن اأعمــل رحى تطحــن بالريح فعلت« وطلب اإليه اأن ي�سنع رحى على 

هذه ال�سفة، فقال له: لئن �سلمت لأعملن لك رحى يتحدث بها من بامل�رشق 

واملغــرب. ثــم ان�رشف وهو يقــول »و�سع النا�ــس عدله غــريي«. فقال عمر 

ل�سامعيه: لقد توعدنى العبد اآنفًا. ومل يوؤاخذه بهذا الوعيد، بل كان من نيته 

اأن يلقى املغرية ليخفف عن موله.

هــذا هــو ال�سبب الظاهر الذي ل ي�سرت مــا وراءه، لأن اأبا لوؤلوؤة مل يكن اإل 

منفذاً للكيد الذي اتفق عليه كثريون، وقد روى عبد الرحمن بن اأبي بكر اأنه 

فينة قبل مقتل عمــر جال�سني يتحدثون. 
جُ

راأى هــذا الرجــل مع الهرمــزان وج

فلما فاجاأهم قاموا وقوفًا ف�سقط بينهم خنجر له راأ�سان ن�سابه يف و�سطه، 

وهو اخلنجر الذي حمله فريوز لقتل عمر وقتل نف�سه اإن اأخذ بفعلته.

فينة 
جُ

والهرمزان اأمري زالت عنه الإمارة بعد ذهاب الدولة املجو�سية، وج

مــن اأهل الأنبار وهم على ولء للفر�س، واأبو لوؤلوؤة فار�سي �سديد احلقد على 

امل�سلمني، مل ين�س اأ�رشه ومل يزل كلما جيء اإىل املدينة باأ�رشى من وقعات 
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فار�س م�سح روؤو�سهم وتوعد امل�سلمني اأجمعني.

وقــد كان �ساركهم يف هــذه املوؤامرة يهودي مغلــوب تظاهر بالإ�سالم، 

ى بكعب الأحبار. ولعله اأراد اأن يك�سب �سمعة العلم بالأ�رشار من 
ّ
وهــو امل�سم

علمــه باملوؤامرة، فذهب اإىل عمــر قبل ثالثة اأيام من مقتله ينذره اأن يختار 

ويل عهــده لأنــه ميت يف ثالثة اأيام. ف�ساأله عمر: وما يدريك؟ قال: اأجده يف 

كتــاب اللـه التوراة. فلم جتز هــذه الدعوى على عمر وعاد ي�ساأله: »اللـه! اإنك 

لتجد عمر بن اخلطاب يف التوراة؟«، فاأ�سفق الرجل اأن ينك�سف دجله، وقال: 

 اأجلك. ثم كرر لــه النذير مرتني يف 
َ
بــل اأجــد �سفتك وحيلتــك، واأنه قد فِنــي

اليومني التاليني.

فعمر اإمنا ذهب -رحمه اللـه - �سهيد موؤامرة من اأعداء الدولة الإ�سالمية 

ل �ســك فيها، ومــا كانت ق�سة اخلراج اإل ال�ستار الذي يتوارى به املتاآمرون 

باملدينــة والبالد الأخرى، خمافة الق�سا�س الذي يحيق بهم اإذا جهروا مبا 

دبروه اأو جهروا بالعلة التي من اأجلها ترب�سوا بذلك التدبري.

اإن مقتــل عمــر اأحرى اأن يعــد جزءاً من اأكــرب اأجزاء �سريتــه، ول يح�سب 

نهاية تختم تلك ال�سرية دون اأن ت�سيف اإليها.

فقــد متثلــت يف مقتلــه مزايــاه الكبــار التي متثلــت يف جالئــل اأعماله 

وعظائــم م�ساعيه وخ�ساله، فكان عمــر ال�رشيع قدوة يف ال�سجاعة وتقدمي 

الواجــب والإيثــار على النف�ــس وحما�سبة ال�سمري و�ســداد التدبري، كما كان 

عمر يف اأ�سح �ساعاته واأ�سلمها للعمل والتفكري.

ى ما ا�ستطيع 
ّ
وكان ر�ســي اللـه عنه ينظر اإىل احلياة كاأنهــا ر�سالة توؤد

اأداوؤهــا، ثــم ل معنى اإذا فرغ مــن ر�سالتها اأو حيل بينه وبــني اأدائها، فبعد 

مة من البطحاء األقى 
ْ
م كو

ّ
احلجــة التي مات على اإثرها اأناخ بالأبطح ثم كو

عليها طرف ردائه وا�ستلقى عليها ورفع يديه اإىل ال�سماء، ودعا اللـه: »اللهم 

ع 
ّ
كــربت �سني و�سعفت قوتي، وانت�رشت رعيتــي، فاقب�سني اإليك غري م�سي

ط. اللهم ارزقني ال�سهادة يف �سبيلك، واجعل موتي يف بلد ر�سولك«.
ّ
ول مفر

ي ال�سفوف 
ّ
وم�ست اأ�سابيع فخرج يومًا قبيل الفجر يوقظ النا�س ثم ي�سو

لل�ســالة، فلم يــوؤم النا�س حتى فاجــاأه القاتل بطعنتــني اإحداهما يف كتفه 

والأخرى يف خا�رشته، وقيل ثالث طعنات اإحداهن تت ال�رشة وقد خرقت 
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 بهــا نحبه رحمه اللـه، وقيل بل �ســت طعنات منها تلك 
َ
ي �سِ  قجُ

)1(
ال�سفاقــني

الطعنة القاتلة.

فلــم ت�سغله هــذه الطعنات املفاجئــات عن ال�سالة، ومل يفكــر اأن ي�سغل 

امل�سلمني مبقتله عن اأداء فري�ستهم يف موعدها، و�ساأل عن عبد الرحمن بن 

عوف لي�سلي بالنا�س.

ى عليه ول ينتبه اإذا دعــوه، حتى قال بع�س عارفيه: اإنكم 
َ
غم

جُ
ثــم جعل ي

لــن تفزعوه ب�سيء مثل ال�ســالة اإن كانت به حياة. فنجُودي ال�سالة. ال�سالة! 

فلمــا �سمع النــداء فتح عينيه وفــاه بكلمات متقطعات: »ال�ســالة! ها. اللـه. 

اإذن« ثم قال: ل حظَّ يف الإ�سالم ملن ترك ال�سالة«.

مل اإىل منزله اإل اأن يعرف اأمِلَظلمة كان قتله 
جُ

ن قتله بعد اأن ح
َ
ومل يهمه م

ن القاتــل؟ فلما علم اأنه اأبو لوؤلوؤة قال: ومَل قاتله اللـه، وقد اأمرت 
َ
 م

ٍّ
اأم لبغــي

ني 
ّ

بــه معروفًا ثــم حمد اللـه قائاًل: »احلمد للـه الــذى مل يجعل قاتلي يحاج

عند اللـه ب�سجدة �سجدها له قط. ما كانت العرب لتقتلني«.

ــه بعد ذلك اأن يلقى ح�سابه عند النا�س وهو و�سيك اأن يلقى ح�سابه 
ّ
وهم

عند اللـه. فاأمر ابن عبا�س اأن يخرج اإىل املهاجرين والأن�سار ي�ساألهم: اأعن 

مــالأ منكم وم�ســورة كان هذا الــذي اأ�سابني؟ ف�ساحوا معلنــني: »ل واللـه. 

ولوددنا اأن اللـه زاد يف عمره من اأعمارنا«.

وا�ستــد البــكاء كاأن النا�س مل ي�سابوا مب�سيبة قبلهــا، فنهاهم اأن يبكوا 

 
ٌّ
عليــه. ثم �سقوه نقيع التمر فخرج من اجلــرح اأحمر كما هو، فلم يعرفوا اأدم

هو اأم النقيع خرج بلونه. ف�سقوه اللن الأبي�س فخرج اأبي�س ي�سوبه �سديد، 

فاأ�سار عليه الطبيب اأن يعهد فقال: »لو قلت غري هذا لكذبتك«.

وكان قــد اأنكــر علــى النا�ــس اأن يجيئــوه بالطبيــب قبــل اأن يفــرغ من 

ــم اأيهــا النا�س، اأاأنظــر يف اأمر نف�سي قبــل اأن اأنظر يف اأمور  كجُ
َ
ح

ْ
و�سايــاه: وي

امل�سلمــني؟ فلما قال الطبيب مقالته اأخــذ يف تدبري املهم من �سوؤون الدولة 

واأولهــا اخلالفة، فجعلها �سورى لي�ستقر بها القرار ما ا�ستجُطيع اإقراره، وجنا 

ت 
ْ
باأهلــه منهــا وهو يقول: »اأمــا لقد جهدت نف�سي وحرمــت اأهلي، واإن جنو

1- �سفاق البطن وهو اجللد الباطن عند �سواد البطن.
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 ل وْزر ول اأجر اإين ل�سعيد«.
)1(

كفافًا

وهــو يف هــذا كله ل يخالــف ديدنة من �رشاحــة ول يكتــم طبيعة اأهل 

الفنــاء من حب احلياة، ول يخفى »اإن للحياة لن�سيبًا من القلب واإن للموت 

لكربة!« ولكنها مل متنعه قط اأن يعطي احلق حيث وجب للموت اأو للحياة.

ــى اأن يدفن قبل اأن 
َ
فلمــا فرغ من �ســوؤون الدولة، نظــر يف اأمر دينه فاأب

ي�سمــن �سداده، واأقبل يطمئــن اإىل م�سجعه يف جوار �ساحبيه وقد فرغ من 

حقــوق الدنيا. فدعا بابنه عبد اللـه ينطلق اإىل عائ�سة اأم املوؤمنني، ويقرئها 

يه عندها اأمري املوؤمنــني، لأنه لي�س اليوم للموؤمنني 
ّ
ال�ســالم. ونهاه اأن ي�سم

اأمــرياً. ثــم ي�ستاأذنها اأن يدفن اإىل جوار �ساحبيــه، يعني النبي عليه ال�سالم 

وخليفته اأبا بكر.

ووجدهــا عبد اللـه تبكي، ف�سلــم عليها وا�ستاأذنهــا فاأذنت وقالت: كنت 

اأريده لنف�سي، ولأوثرنه به اليوم على نف�سي! 

فلــم يكفه هذا حتــى ي�ستوثق كل ال�ستيثاق مــن ر�ساها، فعاد يخاطب 

ابنــه: »يــا عبد اللـه بن عمر! انظــر، فاإذا قب�ست فاحملــوين على �رشيري ثم 

قف على الباب، فقل: ي�ستاأذن عمر بن اخلطاب، فاإن اأذنت يل فاأدخلني، واإن 

تنــي فــردين اإىل مقابر امل�سلمــني، فاإين اأخ�سى اأن يكــون اإذنها يل ملكان 
ّ
رد

ال�سلطان«.

ِمل فــكاأن امل�سلمني مل ت�سبهــم م�سيبة اإل 
جُ

وقــال �سهود دفنــه: »فلما ح

يومئــذ«. وفارق الدنيا اأعدل العادلني وهو مظلــوم اأو متهم بظلم، فما دلها 

�سيء على عظم ف�سله ول عظم احلاجة اإىل العدل فيها كما دلها هذا اخلتام.

.
ّ
اأي ل يل ول علي ت كفافًا: 

ْ
1- جنو
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